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Abstract

ملخ�ص

The study aimed to prepare an integral strategy for the design of training programmes for male and female teachers. The
study also aimed to apply this recommended
strategy in designing a training programme
to train male and female mathematics teachers to teach the new mathematics curricula
that are applied in the academic year 1430
– 1431AH (2009-2010AD). Hopefully that
this will contribute in achieving a remarkable development in the scientific and professional level of mathematics male and female
teachers during their teaching to this curriculum.
To achieve the previous two aims, the
study has answered the following questions
namely, What are the main components
of the proposed Strategy for the design of
training programmes for teachers? What
is the actual process of teaching and learning mathematics in the Kingdom of Saudi
Arabia? What are the needed teaching experiences for teaching the new mathematics curriculum? What are the training needs
of teachers which are necessary for teaching
the new mathematics curriculum? What are
the components of the proposed training programme aimed at training teachers to teach
the new mathematics curriculum efficiently?
What are the main obstacles to teach and
learn thenew mathematics curriculum?
The sample consisted of (161) pedagogical from the Ministry of Education and the
Ministry of Higher Education in Saudi Arabia. The study concluded to prepare a proposed strategy which can be applied in the
design of training programmes for male and
female teachers.
The study also concluded that the process
of teaching the new mathematics curriculum
is facing many human and material obsta-

هدفت الدرا�سة �إىل �إعداد �إ�سرتاتيجية
متكاملة لت�صميم برامج تدريبية للمعلمني
 كما هدفت الدرا�سة كذلك �إىل توظيف,واملعلمات
تلك الإ�سرتاتيجية املقرتحة يف ت�صميم برنامج
تدريبي يهدف �إىل تدريب معلمي ومعلمات
الريا�ضيات على تدري�س مناهج الريا�ضيات
اجلديدة التي طبقت يف العام الدرا�سي
 �أم ًال يف �أن,)م2010/2009( هـ1431/1430
ي�سهم ذلك يف �إحداث نقلة نوعية يف امل�ستوى
العلمي واملهني ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات �أثناء
.تدري�سهم لتلك املناهج
ولتحقيق الهدفني ال�سابقني �سعت الدرا�سة
:للإجابة عن جمموعة من الأ�سئلة منها التالية
ما هي �أبرز مكونات الإ�سرتاجتية املقرتحة
لت�صميم برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات ؟
 ما هو واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات يف.1
اململكة العربية ال�سعودية ؟
 ما هي اخلربات التدري�سية الالزمة لتدري�س.2
مناهج الريا�ضيات اجلديدة ؟
 م��ا ه��ي االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة للمعلمني.3
وال�ل�ازم���ة ل��ت��دري�����س م��ن��اه��ج ال��ري��ا���ض��ي��ات
اجلديدة ؟
 ما هو مكونات الربنامج التدريبي املقرتح.4
الهادف �إىل تدريب املعلمني على تدري�س
مناهج الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة ؟
.و�أخـريا
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 .5ما هي �أبرز معوقات تعليم وتعلم مناهج
الريا�ضيات اجلديدة ؟.
ومتثلت عينة الدرا�سة يف ( )161تربوي ًا من
وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل
باململكة العربية ال�سعودية.
ول��ت��ح��ل��ي��ل ب���ي���ان���ات ال����درا�����س����ة ا���س��ت��خ��دم
الباحث الن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ,بالإ�ضافة �إىل معادلة �ألفا
كرونباخ حل�ساب الثبات ال�ستبانة ت�شخي�ص واقع
عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات باململكة.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �إعداد �إ�سرتاتيجية
مقرتحة ميكن توظيفها يف ت�صميم برامج تدريبية
للمعلمني واملعلمات.
كما خل�صت الدرا�سة �إىل �أن عملية تدري�س
مناهج الريا�ضيات اجلديدة تعرت�ضها الكثري
من املعوقات الب�شرية واملادية ,ومن �أبرز تلك
املعوقات الفجوة بني متطلبات تدري�س تلك
املناهج من جهة واخلربات التدري�سية للمعلمني
من جهة �أخرى.
و�أو�صت الدرا�سة بتوظيف الإ�سرتاتيجية
املقرتحة يف ت�صميم الربامج التدريبية للمعلمني
واملعلمات ,بالإ�ضافة �إىل الإ�سراع يف ت�صميم
وتنفيذ الربنامج التدريبي املقرتح.
كما �أو�صت الدرا�سة بالعمل على �إزالة
املعوقات التي تعرت�ض عمليتي تعليم وتعلم مناهج
الريا�ضيات اجلديدة باململكة.

cles, and most of those obstacles is the gap
between the requirements of teaching these
curriculums on the one hand and the teachers’ teaching experiences on the other hand.
It was recommended to apply the proposed strategy in designing training programmes for teachers, as well as to accelerate in the design and implementation of the
proposed training programme. The study
also recommended to remove the obstacles
that are facing the process of teaching and
learning the new mathematics curriculum in
the Kingdom.

�أهدافها املثلى.
وب��ذل��ك ف���إن للتدريب دور كبري يف �إك�ساب
املعلومات واملهارات الالزمة لأداء العمل ب�شكل
وكفاءة �أف�ضل ,ويف حتقيق معايري اجل��ودة التي
يهدف �إليها اجلميع .كما �أن ت��دري��ب املعلمني
ي�سهم كذلك يف �إ�شباع ح��اج��ات ال��ط�لاب على
اختالفها وتنوعها ،حيث �أ���ش��ار (Garderen,
� )2( )2009إىل �أن هناك حاجات كبرية ومتنوعة
جد ًا لدى الطلبة �أثناء تعليمهم للريا�ضيات و�أن
على معلمي الريا�ضيات العمل على �إ�شباع تلك
احلاجات .و�أ�ضاف الباحث ب�أن من الأمور التي
ت�سهم يف ذلك العمل على حتقيق التعاون والتكامل
بني املعلمني� ,إ�ضافة �إىل العمل على �سد الفجوات
املعرفية واملهنية لديهم م��ن خ�لال التدريب,
وبالتايل �إمكانية م�ساهمة ذلك يف �إ�شباع حاجات
الطلبة وحت�سني �أدائهم يف الريا�ضيات.
وعليه ,ف�إن هذه الدرا�سة تهدف �إىل �إعداد
�إ�سرتاتيجية متكاملة لت�صميم برامج تدريبية
للمعلمني واملعلمات ,ومن ثم توظيفها يف ت�صميم
ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي ي��ه��دف �إىل ت��دري��ب معلمي
ومعلمات الريا�ضيات يف اململكة العربية ال�سعودية
على تدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة,
وبحيث ميتاز الربنامج ب��ج��ودة عالية وبقدرة
كبرية على حتقيق الأهداف املرجوة .وبذلك ف�إن
من النتائج املرجوة للدرا�سة حتديد الأه��داف
التف�صيلية للربنامج ال��ذي �سي�صمم ,ومادته

مقدمة

ال �شك �أن للتدريب �أهمية كبرية يف االرتقاء
مب�ستويات العاملني يف املجال الرتبوي وبالأخ�ص
املعلمني منهم� ,سواء كان التدريب قبل اخلدمة
()1
�أو �أثنائها ,حيث ي�شري (الر�شـيدي)2004 ,
�إىل �أن تدريب املعلمني يعد مو�ضوع ًا مهم ًَا وحيوي ًا
لتطوير العملية الرتبوية ,و�أن العديد من الدول
قد وجهت اهتمام ًا كبري ًا لهذا املو�ضوع باعتباره
من العوامل ال�ضرورية يف دفع املجتمعات نحو
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العلمية ,و�أن�شطته التدريبية ,واخلطة الزمنية
الالزمة للتدريب.
وب��ال��ط��ب��ع ,ف����إن ال��و���ص��ول �إىل تلك النتائج
لي�س بال�سهولة التي قد يت�صورها البع�ض ,حيث
�أن هناك العديد من اخلطوات املتداخلة تارة
واملتباعدة تارة �أخ��رى والتي ينبغي التفكري بها
ومراعاتها و�أخذها بعني االعتبار يف درا�سة كهذه.
فمن تلك اخلطوات والإجراءات على �سبيل املثال
ال احل�صر ,العمل على ت�شخي�ص واقع تعليم وتعلم
الريا�ضيات يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث
الإمكانات املادية والب�شرية وكذا من حيث الأنظمة
واللوائح ذات العالقة� ,إ�ضافة �إىل �ضرورة حتليل
م��واد املنهج (الكتب الدرا�سية ـ كتب التمارين
ـ �أدل��ة املعلمني ـ الأقرا�ص املدجمة ـ  ,)...ومن
ثم حتديد اخلربات التدري�سية الالزمة لتدري�س
مناهج الريا�ضيات اجلديدة.
ومن ثم ,ومن خالل الفجوة بني الواقع (الذي
ميكن �أن يظهره ت�شخي�ص واق��ع تعليم وتعلم
الريا�ضيات يف اململكة) ,وب�ين امل���أم��ول (ال��ذي
ميكن �أن يظهره حتليل مواد املنهج والذي ميكن
من خالله حتديد اخل�برات التدري�سية الالزمة
لتدري�س املناهج اجلديدة) ميكن الو�صول �إىل
نتيجة مهمة للغاية تتمثل يف حتديد االحتياجات
التدريبية للمعلمني ,والتي تعترب مهمة و�ضرورية
يف حتقيق الهدف الرئي�س من ت�صميم الربنامج
التدريبي.
ويف �ضوء ما �سبق من خطوات و�إج���راءات,
وباالن�سجام مع الهدف الرئي�س من الربنامج
التدريبي ومع االحتياجات التدريبية للمعلمني,
ميكن حت��دي��د الأه����داف التف�صيلية للربنامج
التدريبي وال��ت��ي على �ضوئها حت��دد ال��وح��دات
التدريبية (مبا ت�شمله من مادة علمية و�أن�شطة
ت��دري��ب��ي��ة) ,ب��الإ���ض��اف��ة �إىل حت��دي��د اخل��ط��وط
العري�ضة خلطة الربنامج التنفيذية.
و�أخرياً� ,سوف تو�ضع الآلية املنا�سبة لتحكيم

الربنامج التدريبي يف �ضوء املعايري املتعارف
عليها.

م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها

على الرغم من الأهمية املتزايدة للتدريب
�أثناء اخلدمة باعتباره الو�سيلة الأبرز لالرتقاء
مب�ستويات املعلمني يف امليدان و�إك�سابهم اخلربات
الالزمة التي ميكن �أن ت�سهم يف �إك�سابهم القدرة
على حتقيق الأه��داف الرتبوية املن�شودة ,وعلى
الرغم من �أن تلك الأهمية ت��زداد ب�شكل كبري
يف مواقف عدة من �أبرزها التغيري اجل��ذري يف
املناهج الدرا�سية� ،إال �أنه وعلى الرغم من ذلك
جند �أن ت�صميم الربامج التدريبية (ووفق الكثري
من الأدبيات والتي �سي�شار �إىل بع�ض منها الحقاً)
رمبا ال يتم بال�شكل امل�أمول ,كما �أنها ال تعد يف
�ضوء �إ�سرتاتيجية تراعى من خاللها الكثري من
الأم��ور املهمة وال�ضرورية وال�لازم��ة للنجاح يف
ت�صميم الربنامج التدريبي الناجح ويف حتقيقه
لأهدافه.
فاملتتبع للكثري من الدرا�سات يجد �أن تلك
الربامج التي مت ت�صميمها نبعت عن احتياجات
املتدربني والتي �أمكن حتديدها وفق �أداة واحدة
متثلت يف ا�ستبيان وزع عليهم ,الأم��ر ال��ذي قد
ينتج عنه برامج �ضعيفة قد ال تراعي الواقع �أو
الإمكانات املتاحة �أو غريها من الأم��ور املهمة
وذات العالقة ,الأمر الذي يربز �أهمية العمل على
�إع��داد �إ�سرتاتيجية متكاملة ميكن �أن توظف يف
ت�صميم برامج تدريبية ذات م�ستويات متميزة
وميكن �أن يتحقق من خاللها الأهداف التي يتطلع
�إليها اجلميع.
كما �أن من الأم��ور املهمة كذلك تطبيق تلك
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ق�ترح��ة يف ت�صميم برنامج
ت��دري��ب��ي ي��ه��دف �إىل ت��دري��ب معلمي ومعلمات
الريا�ضيات على تدري�س مناهج الريا�ضيات
اجل���دي���دة ال��ت��ي ط��ب��ق��ت يف ال���ع���ام ال��درا���س��ي
1431/1430ه�������ـ ,خ�صو�ص ًا يف ظ��ل �ضخامة
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ت�صميم برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات.
توظيف الإ�سرتاتيجية املقرتحة يف ت�صميم
ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي ي��ه��دف �إىل ت��دري��ب معلمي
وم��ع��ل��م��ات ال��ري��ا���ض��ي��ات ع��ل��ى ت��دري�����س مناهج
ال��ري��ا���ض��ي��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي طبقت يف ال��ع��ام
الدرا�سي 1431/1430هـ.
الك�شف ع��ن �أب���رز م��ع��وق��ات عمليتي تعليم
وتعلم مناهج الريا�ضيات اجل��دي��دة ,والطرق
والإجراءات الالزمة للتغلب على تلك املعوقات �أو
احلد منها.
تقدمي الربنامج التدريبي املقرتح �إىل وزارة
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية
للنظر يف �إمكانية ت�صميمه وتنفيذه ,ومبا ي�سهم
يف تدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة.

م�شروع مناهج الريا�ضيات اجلديدة وما تطلبه
ذلك من وقت وجهد وم��ال� ,إ�ضافة �إىل �أهمية
هذا امل�شروع وانعكا�ساته املرجوة على املجتمع
بكافة �شرائحه ,وما ي�أمله اجلميع من �أن ت�سهم
تلك املناهج يف �إحداث التغيري املن�شود يف تعليم
وتعلم الريا�ضيات ,ويف تطوير م�ستويات الطالب
والو�صول بهم �إىل م�صاف نظرائهم يف الدول
املتقدمة .كما �أن من الأم��ور املهمة التي تربز
�أهمية ت�صميم ذلك الربنامج التدريبي امل�ستوى
العملي املرتفع لتلك املناهج ,وما يتطلبه ذلك
م��ن جهد وم��ه��ارات تدري�سية عالية م��ن قبل
املعلمني واملعلمات ,مب��ا ميكنهم م��ن تنفيذها
بال�شكل امل�أمول ومبا ي�سهم يف حتقيق �أهدافها.
وبذلك ف���إن ه��ذا البحث يهدف �إىل �إع��داد
�إ�سرتاتيجية متكاملة لت�صميم برامج تدريبية
للمعلمني واملعلمات ,بالإ�ضافة �إىل توظيف تلك
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة امل��ق�ترح��ة يف ت�صميم برنامج
ت��دري��ب��ي ي��ه��دف �إىل ت��دري��ب معلمي ومعلمات
الريا�ضيات على تدري�س تلك املناهج اجلديدة.

م�صطلحات الدرا�سة
الربنامج التدريبي

�أ�شار (طويقات� )3()2009 ,إىل �أن الربنامج
التدريبي ه��و« :جمموعة الأن�شطة املنظمة �أو
املخططة التي تهدف �إىل تطوير معارف وخربات
واجت���اه���ات امل��ت��درب�ين وت�����س��اع��ده��م يف حتديث
معلوماتهم ورف��ع كفاءتهم الإنتاجية وحت�سني
�أدائهم يف العمل».

�أ�سئلة الدرا�سة
 .1ما �أب��رز مكونات الإ�سرتاجتية املقرتحة

لت�صميم برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات ؟
 .2ما واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات يف
اململكة العربية ال�سعودية ؟
 .3ما اخلربات التدري�سية الالزمة لتدري�س
مناهج الريا�ضيات اجلديدة ؟
 .4ما هي االحتياجات التدريبية للمعلمني
والالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة؟.
 .5م��ا مكونات الربنامج التدريبي املقرتح
الهادف �إىل تدريب املعلمني على تدري�س مناهج
الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة ؟
 .6م��ا �أب���رز م��ع��وق��ات تعليم وتعلم مناهج
الريا�ضيات اجلديدة ؟

التدريب

�أ�شار (الر�شيدي� )2004 ,إىل �أن الأمم
املتحدة عرفت التدريب ب���أن��ه :عملية تبادلية
لتعليم وتعلم جمموعة من املعارف والأ�ساليب
املتعلقة بالعمل ,وه��و ن�شاط لنقل املعرفة �إىل
جمموعة �أو جمموعات من الأف��راد يعتقد �أنها
مفيدة لهم ,ويقوم املدربون بامل�ساعدة على �صقل
مهارات املتدربني .وباخت�صار ف�إن التدريب عبارة
عن نقل املعارف وتطوير املهارات.
مناهج الريا�ضيات اجلديدة

يق�صد مبناهج الريا�ضيات اجلديدة :مناهج
الريا�ضيات املرتجمة ع��ن �شركة ماجروهيل
( )McGraw-Hillالأمريكية ,والتي تولت �شركة

�أهداف الدرا�سة

�إعداد �إ�سرتاتيجية متكاملة ميكن توظيفها يف
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العبيكان للأبحاث والتطوير عملية ترجمتها
وم��واءم��ت��ه��ا ,وبُ����د�أ يف تطبيقها لل�صف الأول
االبتدائي وال�صف الرابع االبتدائي بالإ�ضافة
�إىل ال�صف الأول املتو�سط يف العام الدرا�سي
1431/1430هـ.
ويعد هذا امل�شروع الأ�ضخم والأكرب من نوعه
يف اململكة العربية ال�سعودية ,وتطلب تنفيذه الكثري
من الوقت واجلهد واملال ,وجندت له الإمكانات
امل��ادي��ة والب�شرية ال�لازم��ة ,كما خ�ص�ص لهذا
امل�شروع (وال���ذي ه��دف من خالله �إىل تطوير
مناهج الريا�ضيات والعلوم) ما يقارب املليار
ريال �سعودي.

ال�برن��ام��ج التدريبي امل��ق�ترح ,وذل���ك م��ن حيث
حتديد الوحدات التدريبية و�أب��رز مو�ضوعاتها,
وعدد �ساعات كل وحدة تدريبية منها� ,إ�ضافة �إىل
بع�ض امللحوظات املهمة املتعلقة بتلك الوحدات
التدريبية.
الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة

نظر ًا لطبيعة الدرا�سة و�أهدافها يرى الباحث
�أهمية الرتكيز حتت هذا العنوان على الأدبيات
التي ميكن اال�ستفادة منها يف ت�صميم الربامج
التدريبية ب�شكل ع���ام ,وم��ن ث��م حت��دي��د �أب��رز
ما ميكن اال�ستفادة منه من تلك الأدب��ي��ات يف
مو�ضوع الدرا�سة .وحيث �أن مو�ضوع الدرا�سة
ي��ت��م��ح��ور ح���ول �إع�����داد �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة متكاملة
لت�صميم برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات,
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت��وظ��ي��ف ت��ل��ك الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة
امل��ق�ترح��ة يف ت�صميم ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي يهدف
�إىل تدريب معلمي ومعلمات الريا�ضيات على
تدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة ف�إن
الإطار النظري �سوف يتمحور حول دور املعلم يف
العملية التعليمية ,و�أهمية تدريبه �أثناء اخلدمة,
وامل�ؤ�شرات الرئي�سة لنجاح برامج التدريب التي
يتم ت�صميمها وتنفيذها بهدف تدريب املعلم
�أثناء اخلدمة والرفع من كفاءته .بينما �سريكز يف
الدرا�سات ال�سابقة على الطرق �أو الإ�سرتاتيجيات
التي اتبعها الباحثون يف ت�صميم برامج تدريبية
للمعلمني واملعلمات.

حدود الدرا�سة

مت حتديد مكونات الربنامج التدريبي املقرتح
وال��ذي يهدف �إىل تدريب املعلمني على تدري�س
مناهج الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة من خالل
ثالثة م���ؤ���ش��رات رئي�سة ه��ي واق��ع تعليم وتعلم
الريا�ضيات باململكة العربية ال�سعودية ,واخلربات
التدري�سية الالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات
اجل��دي��دة ,واالح��ت��ي��اج��ات التدريبية للمعلمني
والالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة.
و�أم��ك��ن حتديد تلك امل���ؤ���ش��رات الثالثة من
خ�ل�ال ع���دة �أم����ور منها حتليل م���واد املناهج
اجل��دي��دة (الكتب الدرا�سية ـ كتب التمارين ـ
�أدلة املعلمني ـ الأقرا�ص املدجمة ـ � ,)...إ�ضافة
�إىل ا�ستطالع �آراء عدد من الرتبويني يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وبالتايل ف�صالحية الربنامج التدريبي املقرتح
مرهونة ببقاء امل�ؤ�شرات الثالثة ال�سابقة ,كما �أن
منا�سبة الربنامج التدريبي املقرتح للتطبيق يف
بيئات �أخرى تطبق نف�س هذه املناهج يعتمد على
مدى اتفاق تلك امل�ؤ�شرات الثالثة مع مثيالتها يف
اململكة.
ك��م��ا �أن���ه ون���ظ���ر ًا لطبيعة ال��درا���س��ة ف�إنها
�ستقت�صر ع��ل��ى اخل��ط��وط ال��ع��ري�����ض��ة ملكونات

الإطار النظري

حيث �سيتناول الباحث يف الإطار النظري دور
املعلم يف العملية التعليمية ,و�أهمية تدريب املعلم
�أثناء اخلدمة ,امل�ؤ�شرات الرئي�سة لنجاح برامج
التدريب �أثناء اخلدمة ,وذلك على النحو التايل:
دور املعلم يف العملية التعليمية

ال يختلف �إثنان على دور املعلم و�أهميته يف
العملية التعليمية باعتباره �أحد العنا�صر الرئي�سة
فيها وامل��ح��ور الأ���س��ا���س��ي لنجاحها� ,إذ يقوم
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( ,)6()2002,Cainوبالتايل ميكن �أن ت�سهم
تلك العملية يف �إعداد معلمني حمرتفني ميتلكون
القدرة العالية على املمار�سة الرتبوية الفاعلة
من خالل تنمية معرفتهم الريا�ضية ومهاراتهم
الإبداعية ( ,)7( )2009,Chamosoوالتي ميكن
�أن تنعك�س �إيجاب ًا على حتقيق الأهداف املرجوة
وب�شكل �أف�ضل.
ك��م��ا �أن ت��ل��ك الأه��م��ي��ة ل��ل��ت��دري��ب ال ترتبط
باملعلمني �أث��ن��اء اخل��دم��ة فح�سب ,ب��ل تتجاوز
ذل���ك �إىل ال���ط�ل�اب امل��ع��ل��م�ين ,ح��ي��ث �أ���ش��ـ��ـ��ـ��ار
(� )7( )2009,Chamosoإىل �أن لتدريب الطالب
املعلمني يف تخ�ص�ص الريا�ضيات على التدري�س
امل�صغر يف قاعات الدرو�س اجلامعية �أثر وا�ضح
وملمو�س يف تطوير م�ستوياتهم وحت�سني �أدائهم.
ولعل تلك الأه��م��ي��ة ل�برام��ج ال��ت��دري��ب �أثناء
اخلدمة تربز �ضرورة العناية بت�صميم وتنفيذ
تلك ال�برام��ج مب��ا ي�سهم يف حتقيق الأه���داف
امل��رج��وة منها ,والتي تتمحور يف جمملها حول
تطوير م�ستويات املعلم التدري�سية التي ت�سهم يف
حتقيق الأهداف الرتبوية بتميز واقتدار.

املعلم ب��دور مهم يف حتقيق الأه���داف الرتبوية
للمناهج الدرا�سية ,الأم��ر الذي دفع الكثري من
ال��دول �إىل االهتمام ب���إع��داده وتدريبه والرفع
من كفاءته التدري�سية ,وذل��ك من خالل عملية
التدريب املقدمة له �أثناء اخلدمة .ومبقدار عناية
املجتمعات واهتمامها بنوعية برامج التدريب
�أثناء اخلدمة ميكن �إعطاء ت�صور عن مدى �شعور
ه��ذا املجتمع �أو ذاك مب�سئوليته جت��اه م�ستقبل
�أجياله (�آل عبد اللطيف.)4( )2005 ,
وفـي ال�س ــياق ذات ــه ي�ش ــري (الر�ش ــيدي,
� )1( )2004إىل دور املعلم و�أهميته يف العملية
التعليمية ,وما نتج عن ذلك من اهتمام بتدريبه
واع��ت��ب��اره م��ن املو�ضوعات املهمة واحل��ي��وي��ة يف
ت��ط��وي��ر العملية التعليمية ب��رم��ت��ه��ا ,و�أن تلك
الأهمية الكبرية للمعلم قد دفعت العديد من
الدول لالهتمام بتدريبه ,واعتباره من العوامل
ال�ضرورية يف دفع املجتمعات نحو حتقيق �أهدافها
املثلى.
ولعل الدور املتعاظم للمعلم يف العملية التعليمية
يربز �أهمية تدريبه �أثناء اخلدمة ,و�أهمية دميومة
وا�ستمرارية عملية التدريب مبا ي�سهم يف حتقيق
الأهداف املرجوة.

امل�ؤ�شرات الرئي�سة لنجاح برامج التدريب �أثناء
اخلدمة

�أهمية تدريب املعلم �أثناء اخلدمة

ميكن القول �أن من �أبرز م�ؤ�شرات جناح برامج
التدريب �أث��ن��اء اخلدمة زي��ادة معلومات املعلم
وتطويرها ,وتطوير م�ستوى امل��ه��ارات الالزمة
لأداء العمل ,وحت�سني �سلوك واجت��اه��ات املعلم
مبا يتفق و�صالح العمل ,ومن ثم ارتفاع م�س ــتوى
الأداء للمعلم وامل�ؤ�س ــ�سة التعليمية (الر�شيدي,
.)1( )2004
وعليه ,ف�إن هناك العديد من الإجراءات التي
ينبغي اتباعها للنجاح يف ت�صميم تلك الربامج
وتنفيذها ,ولعل من �أب��رز تلك الإج��راءات اتباع
التخطيط العلمي يف ت�صميم الربامج التدريبية,
الأم��ر ال��ذي ي�سهم يف الإع���داد اجليد لها ,ويف
حتقيق درج���ة ك��ب�يرة م��ن ال��ت��ك��ام��ل وال�تراب��ط

ال�شك �أن لتدريب املعلم �أثناء اخلدمة �أهمية
كبرية يف حت�سني م�ستوياته التدري�سية وقدرته
على حتقيق �أه���داف املنهج ,وذل��ك م��ن خالل
تنمية �أدائه املهني ,وتعوي�ض جوانب الق�صور يف
الإعداد الأكادميي قبل اخلدمة وما يواجهه من
م�شكالت مهنية �أثناءها (القحطاين.)5()2004 ,
فعملية التدريب �أثناء اخلدمة ميكن �أن ت�سهم
يف �إك�ساب املعلم املعارف واملهارات التدري�سية
الالزمة ,بالإ�ضافة �إىل تنمية مهارات التفكري
لديه ,وتطوير ط��رق وا�سرتاتيجيات التدري�س
التي يوظفها يف حتقيق �أهداف الدر�س ,وتدريبه
على مواكبة التحديات اجلديدة يف ع�صر العوملة
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بني �أجزائها وعنا�صرها املختلفة والتي تكون
مبجموعها العملية التدريبية ,مما يعني زيادة
فاعليتها وقدرتها على حتقيق �أهدافها ,ال�سيما
و�أن ال��ت��دري��ب ميثل يف واق��ع��ه عملية م�ستمرة
ومتكاملة تت�ضمن �أجزاء وعنا�صر خمتلفة يقوم
كل منها بدور متميز (الر�شيدي.)1( )2004 ,
كما �أن اتباع التخطيط العلمي يف ت�صميم
تلك الربامج التدريبية ي�ضمن مراعاة احتياجات
املتدربني وحتديدها بدقة ,على اعتبار �أن حتديد
االحتياجات التدريبية للمتدربني واالنطالق منها
يف حتديد الأه���داف التدريبية يعترب �أح��د �أهم
معايري جن��اح ب��رام��ج التدريب �أث��ن��اء اخلدمة,
حيث ي�شري (ال��ق��ح��ط��اين� )5()2004 ,إىل �أن
حتديد ح��اج��ات املتدربني يعد اخل��ط��وة الأوىل
لبناء وت�صميم �أي برنامج تدريبي ناجح حمقق
()1
لأه��داف��ه ,كما ي�شري (الر�ش ــيدي)2004 ,
�إىل �أن ت�صميم ال�برام��ج التدريبية يف �ضوء
االحتياجات الفعلية للمتدربني يعني امل�ساهمة يف
زيادة فاعلية برامج التدريب التي يتم ت�صميمها
وتنفيذها .وعلى العك�س من ذلك ,ميكن القول
�أن ت�صميم برامج تدريبية غري مراعية لتلك
االحتياجات التدريبية يعترب من الأمور ال�سلبية
للغاية ,وم��ن �أه��م امل�شكالت التي تواجه عملية
التدريب (العمري.)8( )2007 ,
وبذلك ف���إن حتديد االحتياجات التدريبية
للمتدربني يعني �أن الربنامج التدريبي �سوف يحدد
جمموعة التغيريات املطلوب �إحداثها يف معارف
ومعلومات وم��ه��ارات واجت��اه��ات الأف����راد ,ومبا
ي�ؤدي �إىل تعديل �أو تطوير �سلوكهم �أو ا�ستحداث
ال�سلوك املرغوب �صدوره عنهــم ,والذي ميكـن �أن
ي�سـهم يف التغلــب على نواحي الق�صور يف الأداء
والو�صول �إىل الكفاية الإنتاجية التي ت�سـهم يف
حتقيق �أهداف املنظمة (الر�شيدي.)1( )2004 ,
وبذلك ف���إن العمل على حتديد االحتياجات
التدريبية يعترب �أحد امل�ؤ�شرات القوية على جناح

الربامج التدريبية التي يتم تنفيذها للمعلمني,
حيث �أن ذل��ك يعني �أن الربنامج التدريبي قد
�صمم يف �ضوء ما يحتاجه املعلم من تدريب ,الأمر
الذي ي�سهم كذلك يف توفري الوقت واجلهد ,ويف
عدم �إ�ضاعة اجلهود املبذولة من قبل امل�ؤ�س�سة
الرتبوية املعنية بالتدريب للو�صول �إىل تدريب
ناجح وفعال (القحطاين.)5( )2004 ,
وبعد حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني
ميكن ا�شتقاق الأه��داف التدريبية من خاللها,
فكلما كانت تلك االحتياجات وا�ضحة وحمددة,
ومت م�سحها بطريقة علمية م��درو���س��ة كانت
الأه������داف �أي�����ض�� ًا وا���ض��ح��ة وحم����ددة وممكنة
التحقيق (الر�شيدي .)1( )2004 ,ويف ال�سياق
ذاته ي�شري (الزهراين� )9( )2010 ,إىل �أنه «وحتى
يكون التدريب �أثناء اخلدمة مثمر ًا وناجح ًا البد
�أن يكون هناك �أه��داف حمددة ووا�ضحة وتقوم
على �أ�س�س علمية بنا ًء على احتياجات املتدرب
الفعلية».
وب��ع��د حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة
والأهداف التدريبية الناجتة عنها ميكن حتديد
املحتوى والأن�شطة التدريبية املنا�سبة ,وحتديد
�أن��واع و�أ�ساليب التدريب ,بالإ�ضافة �إىل حتديد
ط���رق و�أ���س��ال��ي��ب ت��ق��ومي ال�برن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي
(الر�شيدي.)1( )2004 ,
كما �أن من الأم���ور املهمة لت�صميم وتنفيذ
ب��رام��ج تدريبية ناجحة �إت��اح��ة الفر�صة �أم��ام
امل��ت��درب لتطبيق امل��ه��ارات وال��ق��درات املكت�سبة
م��ن ال��ت��دري��ب (ال��ع��م��ري ,)8( )2007 ,وه��و ما
يتفق كذلك مع ما �أ�شار �إليه (�آل عبد اللط ــيف,
 )4( )2005من �أهمية العناية باجلوانب التطبيقية
يف عملية التدريب ,بالإ�ضافة �إىل تركيز التدريب
على امل��ه��ارات القابلة للتنفيذ ,وو�ضع معي ــار
معني يتم من خالله الت�أكد من حتقق الأهداف
املن�شودة.
ك��م��ا �أن م��ن الأم����ور امل��ه��م��ة ك��ذل��ك لإجن���اح
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برامج التدريب �أثناء اخلدمة التنب�ؤ باملعيقات
التي ميكن �أن تعرت�ض عملية التنفيذ �أو ما بعد
التدريب ,والعمل على �إزالتها ما �أمكن .ويق�صد
باملعوقات التدريبية« :جميع ما يعرت�ض الربنامج
التدريبي م��ن �صعوبات وع��وائ��ق �إداري����ة وفنية
واجتماعية حتول دون تنفيذ هذا الربنامج على
الوجه الأكمل» (الزهراين ,)9( )2010 ,حيث �أن
تلك املعوقات ت�ضعف من مردود عملية التدريب
(العمري ,)8( )2007 ,لذلك �أو�صى (الدعدي,
 )10( )2008يف درا�سته �إىل �أهمية �إجراء بحوث
حول املعوقات التي متنع الربامج التدريبية من
�لا يف تالفيها مبا ي�سهم يف
حتقيق �أهدافها� ,أم ً
حتقيق �أهداف الربنامج.
()9
وي�شري (ال��زه��راين� )2010 ,إىل �أن تلك
امل��ع��وق��ات ال��ت��ي تعرت�ض عملية ال��ت��دري��ب �أث��ن��اء
اخل��دم��ة ميكن ت�صنيفها �إىل ث�لاث م��راح��ل,
ه��ي امل��ع��وق��ـ��ـ��ات املتعلقة مب��رح��ل��ة التخطيط،
واملعوقات املتعلقـ ــة مبرحلة التنفيذ ,واملعوقات
املتعلقة مبرحــلة املتابعة والتقومي .و�أ�ض ــاف
(الزه ــراين )9( )2010 ,ب�أن من تلك املعوقات
ع��دم و���ض��وح �أه���داف ب��رام��ج ال��ت��دري��ب ,ووج��ود
نق�ص يف ميزانيات التدريب وعدم كفايتها ,وعدم
توافر اجلدية من قبل بع�ض املعلمني لال�ستفادة
من التدريب ,وق�صر امل��دة الزمنية للربنامج,
ون��ق�����ص ال���ك���وادر الب�شرية امل���ؤه��ل��ة للتدريب,
واعتماد املدربني يف بع�ض برامج التدريب على
�أ�سلوب املحا�ضرة ,و�ضعف ا�ستخدام الأ�ساليب
العلمية يف ال��ت��دري��ب ,وتغليب اجل��ان��ب املعريف
على اجلانب التطبيقي �أو العملي ,وع��دم وجود
قاعات التدريب املجهزة ,وندرة وجود اخلدمات
امل�ساندة مثل مراكز الو�سائل التعليمية املتطورة,
وعدم ا�ستخدام نتائج التقومي يف تطوير الربامج
التدريبية ,وع��دم ا�ستخدام التقومي التتبعي يف
حتديد �آث��ار التدريب الطويلة يف مواقع العمل
بعد التدريب باعتباره من املعوقات التي تقلل من
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

ا�ستفادة املتدربني من ال��دورات التدريبية �أثناء
اخلدمة.
خال�صة الإطار النظري

ميكن تلخي�ص ما �سبق ب�أهمية دور املعلم يف
العملية التعليمية ,و�أهمية تدريبه �أثناء اخلدمة
مبا ي�سهم يف تطوير م�ستوياته التدري�سية وقدرته
على حتقيق الأه���داف امل��رج��وة .و�أن م��ن �أب��رز
الأمور التي ت�سهم يف �إعداد برامج تدريبية ناجحة
االنطالق بداية من حتديد االحتياجات التدريبية
للمعلمني ,ومن ثم حتديد الأهداف يف �ضوء تلك
االحتياجات ,بالإ�ضافة �إىل التنب�ؤ باملعوقات التي
ق��د تعرت�ض ال�برن��ام��ج التدريبي ,والعمل على
�إزالتها �أو التقلي�ص من �آث��اره��ا ما �أمكن .و�أن
مراعاة تلك الأمور ميكن �أن ت�سهم وب�شكل فاعل
يف �إجن��اح الربامج التدريبية ,وزي��ادة �إمكانية
حتقيقها لأهدافها املرجوة.
الدرا�سات ال�سابقة

هناك العديد م��ن ال��درا���س��ات التي تناولت
ال�برام��ج التدريبية ب�شكل �أو ب���آخ��ر ,وبالعودة
�إىل �أهداف عدد من تلك الدرا�سات التي �أمكن
للباحث احل�����ص��ول عليها وم��ا ت�ضمنته يلحظ
ال��ب��اح��ث �أن��ه��ا مل تنبع م��ن خ�لال ا�سرتاتيجية
وا�ضحة ومف�صلة ميكن اتباعها بهدف ت�صميم
تلك الربامج التدريبية ,و�إمن��ا نبعت من خالل
تبني �أحد النماذج يف ت�صميم الربامج التدريبية,
�أو من خالل االعتماد على اال�ستبانة ك�أداة وحيدة
يف حتديد االحتياجات التدريبية والتي �أمكن يف
�ضوئها ت�صميم تلك الربامج.
كما يلحظ الباحث �إمكانية اال�ستفادة من
بع�ض الأفكار التي ت�ضمنتها تلك الدرا�سات يف
�إعداد اال�سرتاتيجية التي ميكن اال�ستفادة منها
يف ت�صميم الربامج التدريبية.
و���س��وف ي�شار بعد ع��ر���ض تلك ال��درا���س��ات
�إىل �أب���رز م��ا ميكن اال���س��ت��ف��ادة منه يف �إع���داد
اال�سرتاتيجية.
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ومن تلك الدرا�سات

مب�س ــاعدة احلــا�س ــوب ،الو�سائط املــتعددة).
ومت ت�صميم ال�برن��ام��ج يف ���ض��وء من���وذج كمب
( )Kempلت�صميم ال�برام��ج التدريبية ،حيث
يفيد هذا النوع من النماذج مع �أ�سلوب املوديوالت
التعليمية التي مت ا�ستخدامها يف تقدمي حمتوى
الربنامج املقرتح .ومت الت�أكد من �صدق الربنامج
و�ضبطه ع��ن طريق عر�ضه على جمموعة من
املحكمني ،وتطبيق بع�ض موديوالته على جمموعة
من املعلمات.
و�أو�صت الدرا�سة بعدة تو�صيات منها �ضرورة
م�شاركة املعلمني واملعلمات يف التخطيط لأي
برنامج تدريبي �أثناء اخلدمة ،وذلك من خالل
حتديد احتياجاتهم التدريبية ،والتعرف على
وجهة نظرهم يف احتياجاتهم املهنية.
ودرا�سة (احلويل )12()2003 ,والتي �أ�شارت
فيها �إىل �أن هدفها من هذه الدرا�سة متثل يف حماولة
اال���س��ت��ف��ادة م��ن من���اذج الت�صميم التعليمي
العربية والأج��ن��ب��ي��ة يف اق�ت�راح من���وذج لتنمية
م���ه���ارات م���ا ق��ب��ل ال��ت��دري�����س ل���دى ال��ط��ال��ب��ات
امل��ع��ل��م��ات بق�سم االق��ت�����ص��اد امل��ن��زيل وال�ترب��ي��ة
الفنية بكليةالتـ ــربية لإعـ ــداد معلم ـ ــات املرحلة
االبتدائية ف ــي جمـ ـ ــال االقت�ص ـ ــاد املنــزيل.
و�أن هذه الدرا�سة حاولت الإجابة عن عدة �أ�سئلة
منها:
[ ما �أهم مهارات ما قبل التدري�س الالزمة
للطالبة املعلمة بق�سم االقت�صاد املنزيل والرتبية
الفنية بكلية الرتبية لإع���داد معلمات املرحلة
االبتدائية ؟
[ م��ا النموذج امل��ق�ترح يف ت�صميم التعليم
لتنمية مهارات ما قبل التدري�س لدى الطالبات
املعلمات بق�سم االقت�صاد املنزيل والرتبية الفنية؟
[ و�أ�شارت الباحثــة �إىل �أنها ق ــامت بعــدة
�إج������راءات لتحقيق �أه�����داف ال��درا���س��ة منها:
�إعـداد قائمة مبهارات ما قبل التدري�س وحتكيمها.
[ ت�صميم وبناء النموذج املقرتح يف ت�صميم

درا�سة (املعيذر )2003 ,والتي �أ�شارت
فيها �إىل �أن هدف هذه الدرا�سة متثل يف حتديد
�أهم تقنيات التعليم يف �ضوء االجتاهات العاملية
احلديثة ،ويف تدريب معلمات املرحلة املتو�سطة
والثانوية على توظيف هذه التقنيات يف تدري�س
امل��ق��ررات املختلفة ،وع��ل��ى وج��ه التحديد فقد
حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
[ ما �أه��م تقنيات التعليم احلديثة الالزمة
ملعلمات املرحلة املتو�سطة والثانوية �أثناء اخلدمة
باململكة العربية ال�سعودية؟
[ ما النموذج الذي تتبناه الباحثة يف ت�صميم
الربامج التعليمية والتدريبية لت�صميم الربنامج
التدريبي املقرتح؟
[ م��ا مكونات ال�برن��ام��ج التدريبي املقرتح
القائم على تفريد التعليم لتوظيف معلمات
املرحلة املتو�سطة والثانوية لتقنيات التعليم
احلديثة يف املواقف التعليمية؟
وللإجابة عن تلك الت�سا�ؤالت قامت الباحثة
ببناء �أداة البحث املتمثلة يف ا�ستبانة تكونت من
( )18فقرة ،حتتوي كل فقرة منها على تقنية
تعليمية يف �ضوء االجتاهات العاملية احلديثة .ومت
تطبيق اال�ستبانة على عينة البحث التي تكونت
من معلمات املرحلتني املتو�سطة والثانوية قوامها
( )79معلمة بهدف حتديد �أهم تقنيات التعليم
احلـديثة الالزمة �إليهن يف عملية الت ــدري�س.
وق��د �أ���س��ف��رت نتائج حتليل اال�ستبانة ع��ن �أن
احلاجة �إىل التدريب على توظيف تقنيات التعليم
مب�ساعدة احلا�سوب حتتل املرتبة الأوىل يف الأهمية
من وجهة نظر كل من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وامل�����ش��رف��ات ال�ترب��وي��ات وامل��ع��ل��م��ات .وف��ى �ضوء
نتائج اال�ستبانة مت ت�صميم الربنامج التدريبي
املقرتح مت�ضمن ًا �سبع تقنيات تعليمية حديثة
(مدخل النظم ،ت�صميم التعليم ،تفريد التعليم،
املوديوالت التعليمية ،التعلم الإتقاين ،التعليـ ــم
()11
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التعليم وحتكيمه.
وقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن عدة �أمور منها:
[ حتديد م��ه��ارات م��ا قبل التدري�س الالزمة
للطالبة املعلمة بق�سم االقت�صاد املنزيل والرتبية
الفنية بكلية الرتبية لإع���داد معلمات املرحلة
االبتدائية ا�شتملت على ( )9م��ه��ارات رئي�سة
يتفرع منها ( )47مهارة فرعية.
[ ت�صميم وبناء منوذج يف الت�صميم التعليمي
يت�ضمن م���ه���ارات م��ا ق��ب��ل ال��ت��دري�����س ال�سابق
حتديدها لتنميتها لدى الطالبات املعلمات بق�سم
االقت�صاد املنزيل والرتبية الفنية بكلية الرتبية
لإعداد معلمات املرحلة االبتدائية.
ودرا�سة (العودان )13()2003 ,والتي حاولت
فيها الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 .1م��ا االح��ت��ي��اج��ات التدريبية لأع�����ض��اء هيئة
التدري�س بكليات البنات يف جمال التقنيات
التعليمية؟.
 .2ما النموذج الذي تتبناه الباحثة يف ت�صميم
الربامج التدريبية لبناء الربنامج التدريبي
املقرتح؟
 .3م��ا م��ك��ون��ات ال�برن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي امل��ق�ترح
ل��ت��دري��ب �أع�����ض��اء هيئة ال��ت��دري�����س بكليات
ال��ب��ن��ات يف جم����ال ال��ت��ق��ن��ي��ات التعليمية
يف �����ض����وء اح���ت���ي���اج���ات���ه���م ال���ت���دري���ب���ي���ة؟
ومن خالل ذلك هدفت الدرا�سة �إىل:
 .1التعرف على االحتياجات التدريبية الالزمة
لع�ضو هيئة ال��ت��دري�����س يف جم��ال التقنيات
التعليمية.
 .2ت�صميم برنامج تدريبي مقرتح قائم على
االحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س
�أثناء اخلدمة يف جمال التقنيات التعليمية.
ولتحقيق هذين الهدفني والإجابة على �أ�سئلة
البحث قامت الباحثة بعد مراجعة البحوث
والدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية ذات
ال��ع�لاق��ة مب��و���ض��وع البحث احل���ايل و�إع���داد
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

الإط���ار النظري ،ب���إع��داد ا�ستبانة لتحديد
االحتياجات التدريبية يف جم��ال التقنيات
التعليمية لأع�����ض��اء هيئة التدري�س بكليات
البنات والت�أكد من �صدقها وثباتها.
وكانت االحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة
التدري�س يف جمال التقنيات التعليمية بالن�سبة
للكليات ككل منطقية ومتما�شية م��ع تطورات
الع�صر ،حيث كانت �أعلى ن�سبة الحتياجاتهم
يف جمال ا�ستخدام الأجهزة هي للحا�سب الآيل
وي���أت��ي بعدها الإن�ترن��ت وم��ن ث��م ج��ه��از عر�ض
ال�����ش��ف��اف��ي��ات� ،أم���ا بالن�سبة ل��ل��م��واد التعليمية
التي ت�ستخدم مع الأج��ه��زة فجاءت يف املرتبة
الأوىل امل��واق��ع التعليمية على الإن�ترن��ت ويليها
برجميــات احل ــا�سـ ــب الآلـ ــي التعليميــة وم ــن
ث��م �شفافي ــات جه ــاز ع ــر�ض ال�شفافيــات.
ثم قامت الباحثة باختيار منوذج كمب ()kemp
لت�صميم الربنامج التدريبي املقرتح بنا ًء على
نتائج االح��ت��ي��اج��ات التدريبية لأع�����ض��اء هيئة
التدري�س ،ومت الت�أكد من �صدق الربنامج حتى
ميكن اال�ستفادة منه يف ت��دري��ب �أع�ضاء هيئة
التدري�س بكليات البنات.
()14
ودرا�سة (�آل مبارك )2006 ,والتي حتددت
م�شكلتها يف حماولة بناء برنامج تدريبي مقرتح
لإك�ساب معلمات الرتبية الفنية بع�ض املهارات
الأ�سا�سية و االبتكارية يف تدري�س الت�صميم الفني.
و كانت �أه��م �أه��داف الدرا�سة حتديد املهارات
الأ�سا�سية واالبتكارية التي ي�ساعد الربنامج
امل��ق�ترح يف �إك�����س��اب��ه��ا ملعلمات ال�ترب��ي��ة الفنية
باملرحلة الثانوية،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة فقد
عمدت الباحثة �إىل ت�صميم الأدوات التالية:
 .1ا�ستبانه لدرا�سة واقع ا�ستخدام معلمات
الرتبية الفنية للحا�سوب يف التدري�س ،وحتديد
احل���اج���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��م��ع��ل��م��ات ال���س��ت��خ��دام
احلا�سوب يف تدري�س الرتبية الفنية.
 .2ا���س��ت��ب��ان��ه ت��ق��ومي اال���س��ط��وان��ة امل��دجم��ة
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للربنامج التدريبي.
 .3اختبار حت�صيلي (معريف).
 .4اختبار �أداء لقيا�س املهارات الأ�سا�سية.
وا�ستخدمت الباحثة �أي�ض ًا اختبار توران�س
ال�شكلي الن�سخة (ب)لقيا�س املهارات االبتكارية،
ك��م��ا ق��ام��ت ب����إع���داد ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي م��ق�ترح.
وقد �أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن :
� .1إن من���وذج الت�صميم امل��ق�ترح م��ن قبل
الباحثة منا�سب لت�صميم ال�برام��ج التدريبية
وخ�صو�ص ًا برامج تدريب املعلمات على احلا�سوب
يف جمال الت�صميم الفني.
 .2وج��ود فرق ذا دالل��ه �إح�صائية بني نتائج
االختبار القبلي والبعدي ل�صالح نتائج االختبار
البعدي للمجوعة التجريبية وهذا ي�شري �إىل �أثر
الربنامج يف تدريب املعلمات و�إك�سابهن املهارات
الأ�سا�سية.
[ وقد متثلت �أبرز تو�صيات الدرا�سة فيما يلي:
 اال�ستفادة من الربنامج التدريبي يف جمالتدريب املعلمات على دمج احلا�سوب يف تدري�س
الت�صميم الفني والذي �أثبت �أثره كما ظهر من
نتائج الدرا�سة.
[ اال���س��ت��ف��ادة م��ن ال�برام��ج التطبيقية يف
�إعداد درو�س الرتبية الفنية ل�سهولة ا�ستخدامها
و�إمكانية توظيفها يف جماالت فنية عديدة.
ودرا�سة (القحطاين )5()2004 ,والتي هدفت
�إىل التعرف على اجلوانب املعرفية واملهارية يف
جمال تقنيات التعليم التي ميتلكها معلمي التفوق
واالبتكار ,وما �إذا كانت هناك حاجة للتدريب يف
اجلانب املعريف واملهاري لتقنيات التعليم ,وكذلك
التعرف على اجت��اه��ات معلمي التفوق العقلي
واالبتكار نحو تقنيات التعليم.
ولتحقيق ذل��ك ق��ام ال��ب��اح��ث ببناء �أدوات
الدرا�سة املتمثلة يف اال�ستبانة ,وتو�صلت الدرا�سة
�إىل ع��دة نتائج منها �أن هناك حاجة تدريبية
بدرجة كبرية يف العديد من اجلوانب املعرفية

ويف امل��ج��ال امل��ه��اري ب��درج��ة متو�سطة لتقنيات
التعليم ملعلمي التفوق العقلي واالبتكار للمرحلة
االبتدائية.
و�أو�صت الدرا�سة بعدة تو�صيات منها �إعداد
برامج تدريبية ,بالإ�ضافة �إىل زيادة عدد الدورات
التدريبية يف تلك املجاالت.
و�أ���ش��ار الباحث �إىل �أن حتديد االحتياجات
التدريبية ميثل العن�صر الرئي�سي والهيكلي يف
�صناعة التدريب ,حيث تقوم عليه جميع دعائم
العملية التدريبية وتنمية املوارد الب�شرية ,ولذلك
ف���إن تقدير احل��اج��ات يعد خطوة �أ�سا�سية يف
معظم الربامج التعليمية �أو التدريبية� ,إذ ال ميكن
ت�صميم برامج تعليمية �أو تدريبية دون معرفة
الفجوات يف �أداء املعلمني �أو املتدربني.
ودرا�سة (ال��ر���ش��ي��دي )1()2004,التي هدفت
�إىل تقومي ب��رام��ج ت��دري��ب م��دي��ري امل��دار���س يف
جمال تقنية التعليم يف منطقة حائل التعليمية
ومدى حتقيقها �أهدافها من وجهة نظر املتدربني,
حيث �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن من �أهم املقرتحات
التي تزيد فاعلية برامج تدريب مديري املدار�س
يف جمال تقنيات التعليم :
[ ت�صميم برامج تدريبية يف تقنيات التعليم
يف �ضوء االحتياجات التدريبية الفعلية للمتدربني.
[ ا���ش�تراك امل��ت��درب�ين يف ت��ق��ومي ال�برن��ام��ج
التدريبي.
()6
ودرا�سة ( )2002,Cainوالتي هدفت �إىل
تقومي برنامج تدريبي يهدف يف الأ�سا�س �إىل
تطوير م�ستويات الطالب ,حيث �أ�شار الباحث
�إىل �أن هذا الربنامج م�ستوحى من �أحد م�شاريع
الريا�ضيات التي مت تطويرها من جامعة والية
ميت�شجان.
و�أ�ضاف الباحث ب�أن تطوير هذا الربنامج جاء
بعد نتائج الريا�ضيات يف الدرا�سة الدولية الثالثة
( ,)TIMSSحيث انتقد القائمون بالدرا�سة
منهج الريا�ضيات لل�صف الثامن يف الواليات
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املتحدة الأمريكية بق�سوة ,وك��ان من �أب��رز تلك
االنتقادات:
جتز�ؤ املعرفة وعدم ترابطها.
�ضعف االهتمام با�سرتاجتيات حل امل�شكلة .
انخفا�ض م�ستوى منهج الريا�ضيات الأمريكي,
�إ�ضافة �إىل �أن هذا املنهج وا�سع جداً ,وبه العديد
من املعلومات املكررة.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة (وفق ا�ستبيانات
وزع�����ت ع��ل��ى امل��ع��ل��م�ين وال����ط��ل�اب) �أن كلتا
املجموعتني تعتقد �أن الربنامج ي�ساعد الطالب
لي�صبحوا �أف�ضل يف عدة �أمور منها حل امل�شكالت
الريا�ضية.
وبتحليل تلك الدرا�سة جند �أن هناك العديد
من الأمور املهمة التي �أمكن اال�ستفادة منها يف
ت�صميم الربنامج التدريبي املقرتح ,حيث قام
املعنيون بعدة �إجراءات منها:
حتديدهم ملو�ضوعات م�شروع الريا�ضيات
و�أن��ه يت�ضمن ( )24وح��دة ,ومن تلك الوحدات
الإح�صاء واالحتماالت والأعداد والعمليات عليها
والهند�سة والقيا�س واجلرب.
الإ�شارة �إىل �أن امل�شروع يتكون من �أدلة معلمني
ومواد يتم جتهيزها.
حت��دي��ده��م لأه����داف م�����ش��روع الريا�ضيات,
و�أن من تلك الأه��داف تبنى تقدير وفهم �أعظم
للريا�ضيات ,وتنمية م��ه��ارات التفكري املجرد
ومهارات حل امل�شكالت ,وزيادة القدرة على ر�ؤية
تطبيقات الريا�ضيات يف احلياة اليومية.
قيامهم بحل م�شكالت واقعية يف جمموعات
تعاونية بهدف اكت�شاف الأمن��اط والعالقات يف
الريا�ضيات� ,إ�ضافة �إىل تقدمي م�شكالت ريا�ضية
بهدف تطوير �إ�سرتاتيجيات حللها.
الإ�شارة �إىل �أن هذا املنهج لولبي (حلزوين),
وبالتايل الإ�شارة �إىل طريقة تنظيم املنهج ,مع
اال�ست�شهاد بالك�سور وطريقة تقدميها يف هذا
املنهج ب�شكل لولبي (حلزوين).
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

الإ�شارة �إىل بع�ض املرونة يف تقدمي الوحدات
التعليمية ,حيث �أ�شار الباحث �إىل �أن��ه وب�سبب
كثافة املنهج ي�سمح للمعلمني ويف ك��ل م�ستوى
بحذف وح��دة تعليمية �أو وح��دت�ين م��ن وح��دات
حمددة م�سبق ًا (مثل الهند�سة التحويلية وحتليل
البيانات الإ�ضايف).
�إجراء اختبارات مقارنة بني الطالب الذين
در���س��وا ه���ذه امل��ن��اه��ج وط�ل�اب در���س��وا مناهج
خمتلفة� ,إ�ضافة �إىل ح�صولهم على بيانات نوعية
من خالل زياراتهم الأ�سبوعية ملدار�س ()CMB
والبقاء ( )60-30دقيقة يف كل قاعة� ,إ�ضافة
�إىل �إج����راء م��ق��اب�لات م��ع املعلمني ,ومالحظة
الن�شاطات وامل�شاركة فيها ,والإجابة على الأ�سئلة
وتقدمي الدرو�س.
و�أ�شار الباحث �إىل �أن هذا التفاعل املبا�شر
ب�ين املعلمني وال��ط�لاب م��ن م��دار���س ()CMB
زوده��م ببيانات نوعية �إ�ضافية لهذه الدرا�سة,
كما �أنه ومن خالل ال�سجالت ومقابالت املعلمني
�أمكن احل�صول على العديد من املعلومات ,منها
�أن ( )%93من املعلمني �أبدوا اجتاهات �إيجابية
جت��اه تلك املناهج مقارنة مبناهج الريا�ضيات
الأخ��رى� ,إ�ضافة �إىل �أن هناك من املعلمني من
�أظهر تذمر ًا و�سخط ًا من تغيري املناهج.
و�أخ��ي�ر ًا فقد �أ���ش��ار (� )6()2002,Cainأن
الربنامج الذي �أمكن ت�صميمه قد خ�ضع للتقومي
من خالل ا�ستبانات وزعت على املعلمني والطالب
ب��ه��دف جمع املعلومات ذات ال��ع�لاق��ة وم��ن ثم
حتليلها وتف�سريها بهدف اال�ستفادة منها يف
تقومي الربنامج وتطويره ,وتو�صلت �إىل عدة �أمور
منها وجود العديد من الإيجابيات للربنامج لعل
من �أبرزها تركيزه على تعميق فهم الريا�ضيات.
ودرا�سة (  )15()2004 ,De La Pazوالتي
هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أث��ر توظيف الأقرا�ص
امل���دجم���ة يف ت���دري���ب ال���ط�ل�اب امل��ع��ل��م�ين يف
تخ�ص�ص الريا�ضيات على �إك�سابهم املهارات
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التدري�سية الالزمة.
و�أ�شار الباحث �إىل �أن تلك الأقرا�ص املدجمة
�أنتجت بهدف م�ساعدة املعلمني قبل اخلدمة على
تعلم الريا�ضيات ,و�أن حمتويات تلك الأقرا�ص
ت�ضمنت امل�صادر ,ومقاطع خل�براء يف قاعات
درو�س الريا�ضيات ,و �صور لعمل الطالب ,و دفرت
مالحظات �إلكرتوين ,و عرو�ض ب�صرية.
و�أ���ش��ار الباحث �إىل �أن اجت��اه��ات الطالب
املعلمني جت��اه تلك الأق��را���ص ك��ان��ت �إيجابية,
�إ�ضاف ًة �إىل �أنهم قد ا�ستفادوا منها واعتربوها
م�صدر ًا ثمين ًا ومفيد ًا للغاية.
ودرا�سة ( )16()2007,Evansوالتي �أ�شار فيها
�إىل �أهمية حتديد االحتياجات التدريبية ,حيث
هدف الباحث من خالل تلك الدرا�سة �إىل معرفة
م��دى مراعاة مناهج الريا�ضيات اجلديدة ملن
يعانون من �صعوبات يف تعلم الريا�ضيات ومدى
ان�سجامها مع احتياجاتهم .حيث �أ�شار الباحث
�إىل �أن تعليم الريا�ضيات يف املدار�س الأ�سرتالية
قد لقي اهتمام ًا كبري ًا على مدى العقد املا�ضي,
ح��ي��ث �صممت وط��ب��ق��ت ال���والي���ات الأ���س�ترال��ي��ة
مناهج الريا�ضيات الدرا�سية اجلديدة ,ودعمت
قطاعات الرتبية املعلمني من خالل عدة �أمور
منها ت�صميم برامج تدريبية ت�سهم يف حتقيق
�أهداف تلك املناهج.
ويف ذات ال�سياق املتعلق ب�أهمية حتديد
االحتياج ـ ـ ــات التدريبي ـ ــة �أ�ش ـ ـ ـ ــار (,Nixon
 )17()2006يف مقالة تتعلق بكيفية ت�صميم
برامج تدريبية تنا�سب احتياجات ق�سمك �إىل �أن
من الأمور املهمة لت�صميم برامج تدريبية عالية
النوعية وتلبي احتياجات املنظمة وم�ستخدميها
ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات التدريبية,
وحتليل حاجات التدريب ,والتزود باملعلومات
ال�ضرورية حول �أنواع التدريب الالزمة لتح�سني
الأداء العام ,ومن ثم العمل على توظيف تلك
الربامج يف حتقيق الأهداف املن�شودة للق�سم �أو

للمنظمة.
ودرا�سة ( )2006,Houseوالتي هدفت
�إىل معرفة معتقدات تالمذة املرحلة االبتدائية
يف ال��ي��اب��ان ويف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة
ح��ول �إجن��ازه��م يف الدرا�سة الدولية الثالثة يف
الريا�ضيات والعلوم ,حيث �أظهرت نتائج الدرا�سة
ح�صول التالمذة اليابانيون على معدالت �أعلى
من امل��ع��دالت الدولية ,و�أع��ل��ى من نظرائهم يف
الواليات املتحدة الأمريكية ,حيث �أمكن درا�سة
ال��ع�لاق��ة ب�ين معتقدات ال��ت�لام��ذة يف امل��دار���س
االبتدائية يف اليابان و�أمريكا وبني الإجن��از يف
الريا�ضيات.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أهمية االجتاهات
نحو الريا�ضيات و�إم��ك��ان��ي��ة م�ساهمة ذل��ك يف
حتقيق الإجناز يف الريا�ضيات.
()18

خال�صة الدرا�سات ال�سابقة

بنظرة حتليلية لأبرز ما ت�ضمنته الدرا�سات
ال�سابقة يرى الباحث �إمكانية اال�ستفادة منها
يف الدرا�سة احلالية وذلك من عدة �أوجه ميكن
اخت�صارها يف:
�إع��داد اال�سرتاتيجية التي ميكن من خاللها
ت�صميم برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات.
حت��دي��د �أب���رز م��ك��ون��ات ال�برن��ام��ج التدريبي
املقرتح وال��ه��ادف �إىل تدريب معلمي ومعلمات
الريا�ضيات على تدري�س مناهج الريا�ضيات
اجلديدة.
وم��ن تلك الفوائد (�أو الأم���ور) التي ينبغي
مراعاتها واالهتمام بها �أثناء �إعداد اال�سرتاتيجية
�أو عند حتديد �أبرز مكونات الربنامج التدريبي
املقرتح �أهمية ما يلي:
[ ت��دري��ب امل��ع��ل��م�ين ع��ل��ى ت��دري�����س امل��ن��اه��ج
اجل���دي���دة ,ودور ذل���ك يف �إك�����س��اب امل���ه���ارات
التدري�سية الالزمة.
[ وج��ود من��وذج (�أو ا�سرتاتيجية وا�ضحة)
ميكن االهتداء بها عند ت�صميم برنامج تدريبي.
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حتديد االحتياجات التدريبية للمعلمني.
[ تفعيل التكنولوجيا �أثناء التدريب و�أثناء
عملية التدري�س.
[ حتليل الكتب الدرا�سية املعنية (كما يرى
الباحث كذلك �أهمية حتليل مواد املنهج برمتها).
[ حتليل طرق التدري�س املتبعة يف تقدمي املادة
العلمية.
[ م��ع��رف��ة ط��ري��ق��ة ت��ن��ظ��ي��م امل��ن��ه��ج (ول��ع��ل
م�صفوفتي املدى والتتابع ت�سهم يف التعرف على
ذلك).
[ معرفة �صالحيات املعلم و�أدواره املختلفة.
[ حتليل الأهداف الرتبوية اخلا�صة باملناهج
الدرا�سية.
[ تقومي �أداء الطالب ,واال�ستفادة من نتائج
التقومي يف ت�صميم تلك الربامج.
[ تنويع طرق و�أ�ساليب تقومي املناهج الدرا�سية
التي �سي�صمم الربنامج التدريبي بهدف تدري�سها
بكفاءة ,ومن ذلك الزيارات امليدانية واملقابالت
واالختبارات التح�صيلية ,حيث ميكن ويف �ضوء
ذلك ت�صميم برامج تدريبية �أف�ضل و�أكرث قدرة
على حتقيق الأهداف.
[ قيا�س املنهج وفاعليته من خالل حت�صيل
ال��ط�لاب ,وحت��دي��د ًا م��ن حيث درج���ة اكت�ساب
املفاهيم الريا�ضية بالإ�ضافة �إىل مهارات حل
امل�شكالت.
[ ت��ق��ومي ال�برن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال����ذي يتم
ت�صميمه.
[ قيا�س اجتاهات املعلمني.
[ االهتمام باجتاهات املعلمني والطلبة على
حد �سواء نحو الريا�ضيات� ,إ�ضافة �إىل �أهمية
العمل على حت�سني تلك االجت��اه��ات ,حيث يرى
الباحث �إمكانية حتقيق ذل��ك م��ن خ�لال عدة
�أمور ميكن مراعاتها يف الربنامج التدريبي الذي
�سي�صمم ,منها الرتكيز على اجل��ان��ب العملي
والوظيفي �أث��ن��اء تنفيذ الربنامج� ,إ�ضافة �إىل
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تدريب املعلمني على ربط الريا�ضيات باحلياة
اليومية للطلبة لدور ذلك يف حت�سني اجتاهاتهم
نحو الريا�ضيات (ال�شيخي.)19()2000 ,
�إجراءات الدرا�سة
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم الباحث يف ه��ذه ال��درا���س��ة املنهج
ال��و���ص��ف��ي التحليلي ,ح��ي��ث ق���ام بتحليل واق��ع
عمليتي تعليم وتعلم ال��ري��ا���ض��ي��ات يف اململكة
العربية ال�سعودية وذل���ك م��ن خ�لال ا�ستبانة
�أعدت لهذا الغر�ض ومت عر�ضها على خمت�صني
يف وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل,
�إ�ضافة �إىل قيام الباحث بتحليل الأدبيات التي
تناولت الربامج التدريبية ,وحتليل م��واد منهج
الريا�ضيات اجل��دي��د (الكتب الدرا�سية ـ كتب
التمارين ـ �أدلة املعلمني ـ الأقرا�ص املدجمة ـ ,)...
وذلك بهدف اال�ستفادة من ذلك يف الإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة.
جمتمع الدرا�سة وعينتها

يتكون جمتمع الدرا�سة من الرتبويني بوزارة
الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل باململكة
العربية ال�سعودية.
�أما بالن�سبة لعينة الدرا�سة فقد مت اختيارها
من عدد من من�سوبي تلك الوزارتني ,وذلك وفق
املعايري التالية:
�سنوات اخل�برة ( بحيث ال تقل ع��ن خم�س
�سنوات).
ال��ت��خ�����ص�����ص (�أن ي��ك��ون امل�����س��ت��ج��ي��ب �أح���د
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين يف ال���ري���ا����ض���ي���ات يف م��رح��ل��ة
البكالوريو�س).
امل����ؤه���ل ال���درا����س���ي (�أال ي��ق��ل ع���ن درج���ة
البكالوريو�س).
عدد الدورات التدريبية للم�ستجيب (�أال يقل
ذلك عن دورة تدريبية واحدة).
ال��ق��رب م��ن مناهج ال��ري��ا���ض��ي��ات اجل��دي��دة
(بحيث يكون امل�ستجيب قـ ــد در�س تلك املناهــج
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حما�سبة )� ,أو لكون امل�ؤهل الدرا�سي يقل عن
درجة البكالوري ــو�س (دب ــلوم كـ ــلية متو�سـ ــطة),
�أو لعدم وجود دورات تدريبية للم�ستجيب� ,أو لعدم
وجود �أية خربة �سابقة جتاه مناهج الريا�ضيات
اجلديدة.
�أم��ا م��ن حيث اال�ستمارات التي �أدخ��ل��ت يف
التحليل لتحقق جميع املعايري ال�سابقة فقد متثلت
يف ( )161ا�ستمارة يو�ضحها اجلدول رقم ()1
واجلدول رقم (.)2

�أو تدرب على تدري�سها �أو نحو ذلك).
واعترب الباحث تلك املعايري �أ�سا�س ًا لقبول
اال�ستمارة و�إدخالها يف التحليل من عدمه ,وبنا ًء
على ذلك مت ا�ستبعاد عدد ( )53ا�ستمارة لعدم
حتقق معيار �أو �أكرث من تلك املعايري .وقد متثلت
�أكرث �أ�سباب ا�ستبعاد تلك اال�ستمارات يف �سنوات
اخل�برة ,حيث مت ا�ستبعاد �أية ا�ستمارة �سنوات
خ�برة امل�ستجيب فيها تقل ع��ن (� )5سنوات,
�إ�ضافة �إىل ا�ستبعاد ا�ستمارات �أخ��رى ب�سبب
ع��دم منا�سبة التخ�ص�ص (فيزياء – علوم –

جدول  :1الرجال
الم�ؤهل الدرا�سي
بكالوريو�س

ماج�ستير

8
76
المجموع الكلي87 :

طبيعة العمل الحالي
دكتوراه

معلم

3

75

�سنوات الخبرة
من �أكثر من �أكثر من �أكثر من
�أخرى
20
20-15 15-10 10 - 5
9
26
19
33
3
المجموع الكلي87 :

م�شرف �أ�ستاذ
تربوي جامعي
3
6
المجموع الكلي87 :

متو�سط عدد الدورات التدريبية( 10.7 :تقريب ًا).

جدول  :2ال�سيدات
الم�ؤهل الدرا�سي

�سنوات الخبرة

طبيعة العمل الحالي

بكالوريو�س

ماج�ستير

دكتوراه

معلم

م�شرف
تربوي

�أ�ستاذ
جامعي

�أخرى

69

3

2

61

12

1

-

المجموع الكلي74 :

المجموع الكلي74 :

من �أكثر من �أكثر من �أكثر من
20
20-15 15-10 10 - 5
15

35

17

7

المجموع الكلي74 :

متو�سط عدد الدورات التدريبية( 6.75 :تقريب ًا).

[ التعرف على معوقات النجاح يف تطبيق
مناهج الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة.
وق����د ع��ر���ض��ت اال���س��ت��م��ارة ع��ل��ى ( )6من
املحكمني ,ثالثة منهم من �أع�ضاء هيئة التدري�س
بجامعة امللك في�صل بالأح�ساء وجامعة امللك
عبدالعزيز بجدة وجامعة �أم القرى مبكة املكرمة,
الأول منهم مبرتبة �أ�ستاذ يف الرتبية ,والإثنان
الآخ����ران مبرتبة �أ���س��ت��اذ م�ساعد يف تخ�ص�ص

�أدوات الدرا�سة

متثلت �أدوات الدرا�سة يف ا�ستمارة واح��دة
ت�ضمنت ( )17عبارة هدفت �إىل ما يلي:
[ التعرف على درج��ة �أهمية التدريب على
تدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة من وجهة
نظر �أفراد العينة.
[ ت�شخي�ص واقع تعليم وتعلم الريا�ضيات يف
اململكة العربية ال�سعودية.
37

د .ها�شم بن �سعيد ال�شيخي

مناهج وطرق تدري�س الريا�ضيات� ,أحدهم لديه
خ�برة �سابقة وطويلة يف تدري�س الريا�ضيات
باملرحلة االبتدائية.
�أما بالن�سبة للمحكني الثالثة الآخرين فهم من
من�سوبي وزارة الرتبية والتعليم من املتخ�ص�صني
يف الريا�ضيات ,وممن ميتلكون خربة طويلة يف
التدري�س تتجاوز الع�شر �سنوات .ويحمل اثنان
منهم درجة املاج�ستري يف تخ�ص�ص مناهج وطرق
تدري�س الريا�ضيات� ,أم��ا الثالث فيحمل درجة
البكالوريو�س يف الريا�ضيات ,ومم��ن عمل يف
املراحل التعليمية الثالث (االبتدائية واملتو�سطة
والثانوية) .وق��د مت �إج��راء التعديالت الالزمة
على اال�ستمارة يف �ضوء �آراء املحكمني.
ومت ح�ساب الثبات لال�ستمارة بطريقة �ألفا
كرونباخ فبلغت هذه الن�سبة (.)0.82
ويو�ضح اجل��دول رق��م ( )3امل�ستويات التي
حددها الباحث للحكم على درجة حتقق كل عبارة
(�أو معوق) (درجة كبرية جداً -درجة كبرية –
درجة متو�سطة – درجة قليلة  -غري متحققة).
المتو�سط الح�سابي للمعيار (من )5
5 - 4.5
� – 3.5أقل من 4.5
� – 2.5أقل من 3.5
� – 1.5أقل من 2.5
�أقل من 1.5

 االنحرافات املعيارية (بهدف اال�ستفادةمنها يف معرفة مدى تباعد �أو تقارب القراءات
عن و�سطها احل�سابي).
 معادلة �ألفا كرونباخ حل�ساب الثبات لأداةالدرا�سة.
عر�ض النتائج ومناق�شتها

�سوف يعر�ض الباحث نتائج الدرا�سة والتي
نظمت وفق ًا لأ�سئلة البحث ,حيث يعيد الباحث
طرح ال�س�ؤال ويتبعه بالنتائج املتعلقة به ,ومن ثم
تتم مناق�شة النتائج بهدف ا�ستخال�ص امل�ضامني
العلمية فيها ,وال��ت��ي ميكن م��ن خاللها �إع��داد
ا�سرتاتيجية متكاملة لت�صميم برامج تدريبية
للمعلمني ,بالإ�ضافة �إىل ت�صميم برنامج تدريبي
يهدف �إىل تدريب معلمي ومعلمات الريا�ضيات
على تدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة التي
طبقت يف العام الدرا�سي 1431/1430هـ ,وذلك
عن طريق توظيف تلك الإ�سرتاتيجية املقرتحة يف
ت�صميم الربنامج التدريبي.
جدول 3
الن�سبة المئوية
%100 - %90
� - %70أقل من %90
� - %50أقل من %70
� - %30أقل من %50
�أقل من %30

وت��ت��ط��اب��ق ت��ل��ك امل�����س��ت��وي��ات ودرج����ة حتققها
(تقريباً) مع ذات امل�ستويات وال��درج��ات التي
حددها (قا�سم وزميله.)20()2009 ,

ال�س�ؤال الأول :ما �أبرز مكونات الإ�سرتاجتية
املقرتحة لت�صميم برامج تدريبية للمعلمني
واملعلمات ؟.

الأ�ساليب الإح�صائية

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث مبراجعة
الأدبيات ذات العالقة بالربامج التدريبية ب�شكل
عام ,وحتليل واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات
باململكة ,وحتليل م��واد املنهج و�أمكن من خالل
ذلك الإجابة عن هذا ال�س�ؤال كالتايل:

ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب الإح�صائية التالية
لتحليل بيانات الدرا�سة:
 الن�سب املئوية. املتو�سطات احل�سابية.جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

درجة التحقق
كبيرة جد ًا
كبيرة
متو�سطة
قليلة
غير متحققة
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لت�صميم الربنامج التدريبي.

اال�سرتاجتية املقرتحة لت�صميم برامج تدريبية
للمعلمني واملعلمات:

املرحــــلة الثالثــــة :مرحلة حتكيم الربنامج
التدريبي

تتكون الإ�سرتاتيجية املقرتحة لت�صميم برامج
تدريبية للمعلمني واملعلمات من ث�لاث مراحل
رئي�سة ,هي:

حيث �سيتم يف هذه املرحلة حتكيم الربنامج
التدريبي الذي مت �إعداده وفق املعايري الالزمة.
و�سوف يتم ذلك وفق اخلطوات الرئي�سية التالية:

املرحلة الأولـــــى  :مرحلة التهيئة
املرحلة الثانية :مرحلة الت�صميم
املرحلة الثالثـة :مرحلة التحكيم

اخلطوة الأوىل :حتكيم الربنامج التدريبي من
الناحية العلمية
اخلطوة الثانية  :حتكيم الربنامج التدريبي من
الناحية الفنية
اخلطوة الثالثة  :التدقيق اللغوي

وميكن تف�صيل هذه املراحل على النحو التايل:

املرحلة الأوىل :مرحــــلة التهيئــــة لت�صــــميم
الربنامج التدريبي

ال�س�ؤال الثاين :ما واقع عمليتي تعليم وتعلم
الريا�ضيات يف اململكة العربية ال�سعودية ؟.
ال�����س���ؤال ال��ث��ال��ث :م��ا اخل�ب�رات التدري�سية
الالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة ؟.
ال�س�ؤال الرابع :ما هي االحتياجات التدريبية
للمعلمني والالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات
اجلديدة ؟.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين وال�س�ؤال الثالث
وال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة ميكن توظيف
املرحلة الأوىل من اال�سرتاتيجية املقرتحة وامل�شار
�إليها عند �إجابة ال�س�ؤال الأول وذلك على النحو
التايل:

وتتكون هذه املرحلة من اخلطوات التالية:
اخلطوة الأوىل :ت�شخي�ص واقع عمليتي تعليم
وتعلم الريا�ضيات يف اململكة العربية ال�سعودية.
اخلطوة الثانية :حتديد اخلربات التدري�سية
الالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة
(ويتحدد ذلك بتحليل مواد املنهج).
اخلطوة الثالثة :حتديد االحتياجات التدريبية
للم�ستهدفني من الربنامج.

املرحـــلة الثانيــــة :مرحــــلة ت�صميم الربنامج
التدريبي

يف ���ض��وء م��ا ورد يف امل��رح��ل��ة الأوىل ميكن
و���ض��ع اخل��ط��وط العري�ضة مل��ك��ون��ات ال�برن��ام��ج
التدريبي �شاملة الأه���داف التف�صيلية وامل��ادة
العلمية واخلطة التنفيذية للربنامج ,بالإ�ضافة
�إىل املعايري التي ينبغي اتباعها عند ت�صميم
الربنامج التدريبي.
وعليه ف�إن هذه املرحلة تتكون من اخلطوات
التالية:
اخلطوة الأوىل :و�ضع الهدف العام وحتديد
الأهداف التف�صيلية للربنامج التدريبي.
اخلطوة الثانية :و�ضع اخلطـوط العري�ضة
للربنامج التدريبي م�شتملة على حمتوى الربنامج
التدريبي وخطته التنفيذية.
اخل��ط��وة ال��ث��ال��ث��ة :حت��دي��د امل��ع��اي�ير ال�لازم��ة

املرحلة الأوىل :مرحــــلة التهيئــــــة لت�صميم
الربنامج التدريبي

وتتكون هذه املرحلة من اخلطوات التالية:
اخلطوة الأوىل :ت�شخي�ص واقع عمليتي تعليم
وتعلم الريا�ضيات يف اململكة العربية ال�سعودية.
اخلطوة الثانية :حتديد اخلربات التدري�سية
الالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة
(ويتحدد ذلك بتحليل مواد املنهج).
اخلطوة الثالثة :حتديد االحتياجات التدريبية
للم�ستهدفني من الربنامج.
وميكن تف�صيل ذلك على النحو التايل:
اخلطوة الأوىل :ت�شخي�ص واقع عمليتي تعليم
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اال�ستبانة بهدف التعرف على واقع عمليتي تعليم
وتعلم الريا�ضيات باململكة ,ويو�ضح ذلك اجلدول
رقم (.)4
مع مالحظة �أن الباحث �سوف يناق�ش النتائج
التي �آلت �إليها الدرا�سة يف �ضوء خربته ال�سابقة
ك��ذل��ك بو�صفه �أح���د من�سوبي وزارة الرتبية
والتعليم �سابقاً ,وتدري�سه ل�سنوات طويلة ملناهج
الريا�ضيات يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة,
وكذا تدري�سه اجلامعي ملقررات درا�سية مرتبطة
بطرق تدري�س الريا�ضيات ,واالجتاهات احلديثة
يف التدري�س ,ونظريات التعليم والتعلم ,والو�سائل
التعليمية ,خ�صو�ص ًا يف ظل ارتباط الكثري من
تلك امل��ق��ررات اجلامعية مبناهج الريا�ضيات
يف املرحلتني االبتدائية واملتو�سطة� ,إ�ضافة �إىل
قربه من العديد من الزمالء املعلمني وامل�شرفني
الرتبويني وم�شريف التدريب الرتبوي ,وكذا �ستتم
مناق�شة ذلك من خالل �أبرز النتائج التي تو�صلت
�إليها الدرا�سات الرتبوية ذات العالقة.

وتعلم الريا�ضيات يف اململكة العربية ال�سعودية
(متثل �إجابة ال�س�ؤال الثاين):
ح��ي��ث �أن م��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان ال��ع��م��ل على
ت�شخي�ص واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات
يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث الإمكانات
الب�شرية وامل���ادي���ة ,وامل�����س��ت��وى العلمي واملهني
للمعلمني ,وال���ط�ل�اب وم�����س��ت��واه��م ال��ع��ل��م��ي يف
الريا�ضيات ,والبيئة ال�صفية مبكوناتهما املادية
وغري املادية ,والو�سائل التعليمية ومدى توافرها
ومنا�سبتها ,والأنظمة واللوائح ذات العالقة,
بالإ�ضافة �إىل واق��ع عملية التدريب الرتبوي ملا
له من ت�أثري على الربنامج التدريبي من حيث
ت�صميمه وتنفيذه.
ول��ت�����ش��خ��ي�����ص واق����ع عمليتي ت��ع��ل��ي��م وتعلم
الريا�ضيات يف اململكة العربية ال�سعودية قام
الباحث بتوزيع ا�ستمارة على عدد من الرتبويني
يف اململكة مت اختيارهم وفق معايري حمددة �أ�شري
�إليها �سابقاً ,ومن ثم قام الباحث بتحليل نتائج
الرقم ح�سب اال�ستبانة

المتو�سط
الح�سابي (من )5

االنحراف المعياري

العبارة

الترتيب

جدول  : 4درجة حتقق كل عبارة من العبارات املتعلقة بت�شخي�ص واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات باململكة مرتبة
تنازلي ًا ح�سب قيمة املتو�سط

درجة
التحقق

المحور الأول :مدى �أهمية التدريب على تدري�س مناهج الريا�ضيات الجديدة
ي�سهم التحاق معلمي الريا�ضيات بالبرامج التدريبية في تحقيق معايير الجودة عند
3
تدري�سهم لمناهج الريا�ضيات الجديدة.

0.75 4.42

1

يحتاج معلمو مناهج الريا�ضيات الجديدة �إلى االرتقاء بم�ستوياتهم العلمية والمهنية بما
4
ي�سهم في تدري�سهم لمناهج الريا�ضيات الجديدة بكفاءة.

0.81 4.16

2

� 2صعوبة تدري�س مناهج الريا�ضيات الجديدة بكفاءة دون االلتحاق ب�أي برنامج تدريبي0.93 3.89 .

3

1.01 3.84

4

يفتقر المعلمون �إلى العديد من المهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات
1
الجديدة بكفاءة.

المتو�سط الح�سابي للمحور ككل( 4.08 :متحقق بدرجة كبيرة)
المحور الثاني :ت�شخي�ص واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات بالمملكة العربية ال�سعودية
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول
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درجة
كبيرة
درجة
كبيرة
درجة
كبيرة
درجة
كبيرة

الرقم ح�سب اال�ستبانة

المتو�سط
الح�سابي (من )5

االنحراف المعياري

الترتيب

قلة توافر الو�سائل التعليمية والتجهيزات التقنية الالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات
5
الجديدة.

4.72

0.5

1

عدم منا�سبة الكثير من الف�صول الدرا�سية (من حيث التجهيزات ومن حيث الكم)
6
لتطبيق بع�ض طرق التدري�س الحديثة.

0.59 4.66

2

عدم منا�سبة الكثير من الف�صول الدرا�سية لتوظيف الو�سائل التعليمية الحديثة (ك�أجهزة
7
الحا�سوب و�أجهزة العر�ض الر�أ�سي وما يتعلق بتفعيل التعليم الإلكتروني ب�شكل عام).

0.71 4.48

3

�أهمية الحوافز (المادية والمعنوية) باعتبارها من الأمور المهمة التي يمكن �أن تجذب
11
المعلمين نحو االلتحاق بالبرامج التدريبية.

0.83 4.44

4

درجة
كبيرة

�ضعف م�ستوى الطالب في المملكة العربية ال�سعودية في الريا�ضيات مقارنة بنظرائهم
12
في الدول المتقدمة.

0.98 4.08

5

درجة
كبيرة

عدم مواكبة مناهج الريا�ضيات (القديمة) للتطور النوعي الذي طر�أ على مناهج
الريا�ضيات في دول العالم المتقدمة (�سنغافورة – كوريا الجنوبية – اليابان .) -

0.91 4.07

6

� 10ضعف الدافعية لدى المعلمين لاللتحاق ببرامج التدريب �أثناء الخدمة.

1.09 3.75

7

 9قلة �إقبال المعلمين على برامج التدريب �أثناء الخدمة.

1.07 3.73

8

8

العبارة

ب��داي��ة ي��ود الباحث الإ���ش��ارة �إىل �أن��ه وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن جميع ع��ب��ارات امل��ح��ور الأول يف
اجلدول رقم ( )4ميكن �أن تندرج حتت عبارات
املحور الثاين املتعلق بت�شخي�ص واق��ع عمليتي
تعليم وتعلم الريا�ضيات باململكة� ,إال �أن الباحث
ارت�أى �أن يفرد لها حمور ًا م�ستق ًال لعدة �أ�سباب,
منها احلاجة �إىل معرفة درج��ة افتقار املعلمني
�إىل املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س مناهج
الريا�ضيات اجل��دي��دة ب��ك��ف��اءة ,ودرج���ة �أهمية
التدريب على تدري�س تلك املناهج كما يراها
�أف���راد العينة ,خ�صو�ص ًا و�أن ت�صميم برنامج
تدريبي ملعلمي ومعلمات الريا�ضيات باململكة
يعترب املحور الرئي�س للدرا�سة.

درجة
التحقق

درجة
كبيرة
جد ًا
درجة
كبيرة
جد ًا
درجة
كبيرة

درجة
كبيرة
درجة
كبيرة
درجة
كبيرة

وب��ال��ع��ودة �إىل اجل����دول ال�����س��اب��ق جن��د �أن
جميع ال��ع��ب��ارات متحققة ب��درج��ة ك��ب�يرة ,عدا
ال��ع��ب��ارت�ين رق���م ( ( )5ق��ل��ة ت��واف��ر ال��و���س��ائ��ل
التعليمية والتجهيزات التقنية الالزمة لتدري�س
مناهج الريا�ضيات اجلديدة) ورقم (( )6عدم
منا�سبة الكثري م��ن الف�صول ال��درا���س��ي��ة (من
حيث التجهيزات ومن حيث الكم) لتطبيق بع�ض
طرق التدري�س احلديثة) ,حيث �أنهما متحققتان
بدرجة كبرية جداً.
ومبناق�شة تلك العبارات جند ما يلي:
اف��ت��ق��ار املعلمني �إىل ال��ع��دي��د م��ن امل��ه��ارات
التدري�سية الالزمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات
اجل��دي��دة ب��ك��ف��اءة (ال��ع��ب��ارة رق��م  ,)1وحاجة
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املعلمني �إىل االرتقاء مب�ستوياتهم العلمية واملهنية
مب��ا ي�سهم يف تدري�سهم مل��ن��اه��ج الريا�ضيات
اجلديدة بكفاءة (العبارة رقم  ,)4حيث جند
�أن جميع العبارات الأرب��ع املتعلقة مبدى �أهمية
ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ت��دري�����س م��ن��اه��ج ال��ري��ا���ض��ي��ات
اجلديدة قد حتققت بدرجة كبرية (ح�صلت على
متو�سطات ترتاوح بني  4.42 – 3.84من ,)5
وهو ما يعني �أن املحور ككل متحقق بدرجة كبرية,
حيث �أن املتو�سط احل�سابي للمحور يبلغ (4.08
من .)5
وعلى الرغم من افتقار املعلمني �إىل العديد
من املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س مناهج
الريا�ضيات اجل��دي��دة ب��ك��ف��اءة وحاجتهم �إىل
التدريب لالرتقاء مب�ستوياتهم العلمية واملهنية,
�إال �أن نتائج الدرا�سة ت�شري كذلك �إىل قلة �إقبال
املعلمني على ب��رام��ج ال��ت��دري��ب �أث��ن��اء اخلدمة
(ال��ع��ب��ارة رق��م  ,)9و�ضعف ال��داف��ع��ي��ة لديهم
لاللتحاق بتلك الربامج (العبارة رقم  ,)10حيث
حتققت هاتني العبارتني بدرجة كبرية (ح�صلت
على متو�سط  3.73و  3.75من  5على التوايل).
ولعل ال�سبب الرئي�س يف قلة �إقبال املعلمني على
برامج التدريب �أث��ن��اء اخل��دم��ة ,بالإ�ضافة �إىل
�ضعف الدافعية لاللتحاق بتلك الربامج يعزى
�إىل قلة (�أو انعدام) احلوافز املادية واملعنوية
ال��ت��ي ميكن �أن جت��ذب املعلمني نحو االلتحاق
بتلك الربامج ,حيث ح�صلت العبارة رقم (:)11
(�أهمية احلوافز (املادية واملعنوية) باعتبارها
من الأم��ور املهمة التي ميكن �أن جتذب املعلمني
نحو االلتحاق بالربامج التدريبية) على درجة
حتقق ك��ب�يرة ومبتو�سط ح�سابي يبلغ (4.44
من.)5
ويلحظ الباحث ـ��ـ وبحكم خربته ال�سابقة
يف التعليم ـ انعدام احلوافز املادية بالفعل حتى
�أثناء التدريب امل�سائي� ,إ�ضافة �إىل �ضعف �إقبال
املعلمني على ب��رام��ج ال��ت��دري��ب �أث��ن��اء اخلدمة
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

واقت�صاره على فئة قليلة م��ن املعلمني يهدف
ال��ك��ث�ير م��ن��ه��م رمب���ا �إىل اال���س��ت��ف��ادة م��ن تلك
الدورات يف الرت�شيح للإ�شراف الرتبوي �أو لبع�ض
الوظائف الإدارية ذات العالقة� ,أو للح�صول على
�إيفاد للدرا�سة ونحوه ,مما حدا بامل�س�ؤولني يف
وزارة الرتبية والتعليم �سابق ًا �إىل اتخاذ بع�ض
الإجراءات ـ التي قد ال يتفق معها الكثريون ـ والتي
يهدف من خاللها �إىل �إلزام املعلمني بااللتحاق
بالدورات التدريبية التي يتم تر�شيحهم لها ,ومن
ذلك منعهم من التوقيع يف دفرت الدوام .ونعلم �أن
�إلزام املعلمني بح�ضور دورات تدريبية رمبا يكون
له �أثر �سلبي بارز على االجتاهات نحو التدريب
�أثناء اخلدمة وعلى حجم الفوائد التي قد يتم
اكت�سابها من ذلك.
قلة توافر الو�سائل التعليمية والتجهيزات
التقنية ال�لازم��ة لتدري�س مناهج الريا�ضيات
اجلديدة (العبارة رقم  ,)5حيث حتققت هذه
العبارة بدرجة كبرية جد ًا ومبتو�سط ح�سابي يبلغ
( 4.72من .)5
عدم منا�سبة الكثري من الف�صول الدرا�سية
(من حيث التجهيزات ومن حيث الكم) لتطبيق
بع�ض طرق التدري�س احلديثة (العبارة رقم ,)6
حيث حتققت ه��ذه العبارة بدرجة كبرية جد ًا
ومبتو�سط ح�سابي يبلغ ( 4.66من .)5
عدم منا�سبة الكثري من الف�صول الدرا�سية
لتوظيف الو�سائل التعليمية احلديثة (ك�أجهزة
احلا�سوب و�أج��ه��زة العر�ض الر�أ�سي وم��ا يتعلق
بتفعيل التعليم الإلكرتوين ب�شكل عام) (العبارة
رقم  ,)7حيث حتققت هذه العبارة بدرجة كبرية
ومبتو�سط ح�سابي يبلغ ( 4.48من .)5
ويرى الباحث �أن قلة توافر الو�سائل التعليمية
والتجهيزات التقنية ال�لازم��ة لتدري�س مناهج
الريا�ضيات اجل��دي��دة ,وع��دم منا�سبة الكثري
من الف�صول الدرا�سية (من حيث التجهيزات
ومن حيث الكم) لتطبيق بع�ض طرق التدري�س
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احلديثة ,وع��دم منا�سبة الكثري م��ن الف�صول
الدرا�سية لتوظيف الو�سائل التعليمية احلديثة
(ك�أجهزة احلا�سوب و�أجهزة العر�ض الر�أ�سي
وما يتعلق بتفعيل التعليم الإلكرتوين ب�شكل عام)
ميثل �أح��د امل�شكالت �أم���ام النجاح يف تدري�س
تلك املناهج بكفاءة ,وبالتايل �ضرورة مراعاة
ذل��ك �أث��ن��اء ت�صميم ال�برن��ام��ج التدريبي بغية
�إي��ج��اد احللول املنا�سبة لذلك .خ�صو�ص ًا و�أن
تفعيل التعليم الإل��ك�تروين �سوف يخدم ب�شكل
كبري العملية التعليمية ,وذلك الن�سجامه الكبري
مع طبيعة هذه املناهج الدرا�سية وما تت�ضمنه
من �أن�شطة �إثرائية .ولعل ات�ساع اململكة العربية
ال�سعودية وتباعدها ,و�ضعف البنية التحتية يف
بع�ض القرى والهجر ,وكرثة املدار�س امل�ست�أجرة
�ساهم يف وجود تلك امل�شكالت.
عدم مواكبة مناهج الريا�ضيات (القدمية)
للتطور النوعي الذي طر�أ على مناهج الريا�ضيات
يف دول ال��ع��امل املتقدمة (�سنغافورة – كوريا
اجلنوبية – اليابان ( )... -العبارة رقم ,)8
حيث حتققت هذه العبارة بدرجة كبرية ومبتو�سط
ح�سابي يبلغ ( 4.07من .)5
ولعل املتتبع يلحظ �أن مناهج الريا�ضيات
ال�سابقة ه��ي ذات املناهج تقريب ًا منذ عقود,
و�أن��ه ال توجد عملية تطوير حقيقي لها بقدر ما
هي عملية حذف و�إ�ضافة وتغيري يف الدرو�س من
�صف لآخر �أو من مرحلة تعليمية لأخرى ,الأمر
ال��ذي ق��د يعطي م���ؤ���ش��ر ًا ق��وي�� ًا على �أن م�شروع
مناهج الريا�ضيات اجلديدة ميثل نقلة نوعية يف
تعليم وتعلم الريا�ضيات ,و�أن ذلك يتطلب الكثري
من اجلهود على �صعيد تهيئة الإمكانات املادية
والب�شرية الالزمة لإجناحه ,ومن ذلك تدريب
املعلمني على تدري�س تلك املناهج ,خ�صو�ص ًا يف
ظ��ل التباين الكبري ب�ين ه��ذه املناهج واملناهج
الدرا�سية ال�سابقة ,ومتطلبات تدري�س كل منها.
�ضعف م�ستوى الطالب يف اململكة العربية

ال�سعودية يف الريا�ضيات مقارنة بنظرائهم يف
الدول املتقدمة (العبارة رقم  ,)12حيث حتققت
هذه العبارة بدرجة كبرية ومبتو�سط ح�سابي يبلغ
( 4.08من .)5
كما �أن ال�ضعف يف م�ستوى الطالب الدرا�سي
يف م��ادة الريا�ضيات ت���ؤك��ده نتائج الدرا�سات
الرتبوية ,وكذا نتائج الدرا�سة الدولية الثالثة
والرابعة للعلوم والريا�ضيات ( ,)TIMSSوالتي
�شاركت فيها اململكة واحتلت موقع ًا مت�أخر ًا
يف ال�ترت��ي��ب م��ن ب�ين ال���دول امل�����ش��ارك��ة .حيث
�شاركت اململكة يف درا�سة التم�س ( )TIMSSيف
الدورة الثالثة عام 2003م والدورة الرابعة عام
2007م ,ونال الطلبة يف اململكة ترتيب ًا مت�أخر ًا
بني ال��دول امل�شاركة يف حت�صيل الريا�ضيات,
حيث كان ترتيبهم عام 2003م الثالث والأربعني
من بني خم�س و�أربعني دولة م�شاركة ,ومبتو�سط
حت�صيل مقداره ( )332وال��ذي يعترب �أقل من
املتو�سط ال��دويل ( )476بـ  144نقطة ,بينما
كان ترتيبهم يف عام 2007م ال�سابع والأربعني
من بني ثمان و�أربعني دولة م�شاركة ,ومبتو�سط
حت�صيل مقداره ( )329وال��ذي هو �أي�ض ًا �أقل
م��ن امل��ت��و���س��ط ال����دويل ( )500ب��ـ  171نقطة
(تقرير حلقة نقا�ش االخ��ت��ب��ارات ال��دول��ي��ة يف
العلوم والريا�ضيات � TIMSSإىل �أي��ن نتجه؟,
.)20()2009
اخلطوة الثانية :حتديد اخلربات التدري�سية
ال�ل�ازم���ة ل��ت��دري�����س م��ن��اه��ج ال��ري��ا���ض��ي��ات
اجل��دي��دة (وي��ت��ح��دد ذل���ك بتحليل م��واد
املنهج) (متثل �إجابة ال�س�ؤال الثالث)

حيث يرى الباحث �أهمية حتليل مواد املنهج
املتوافرة (الكتب الدرا�سية ـ كتب التمارين ـ �أدلة
املعلمني ) ...لعدد من ال�صفوف الدرا�سية,
وكذلك حتليل ال��دورات التدريبية التي نفذت
يف �شركة العبيكان يف ح��زي��ران (ي��ون��ي��و) من
عام (2008م) ,وذلك بهدف حتديد اخلربات
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التدري�سية ال�لازم��ة ال��ت��ي ينبغي ت��واف��ره��ا يف
املعلمني للنجاح يف تدري�س تلك املناهج.
ويف �ض ــوء الفجـ ــوة ب�ين الواق ــع (ال��ذي
�أم��ك��ـ��ـ��ـ��ن ت�شخي�صه يف اخل��ط��وة ال�����س��اب��ق��ة),
واخل��ب�رات التدري�س ــية الالزمـ ــة لتدري�س
مناه ــج الريا�ضيات اجلديدة ميكـ ــن حتديد
االحتي ــاجات التدريبي ــة للم�ستهدفني من
الربنامج ,ومن ثم حتديد الأهداف التف�صيلية
التي ينبغي العمل على حتقيقها يف الربنامج
التدريبي الذي �سيقرتح.
ويف �ضوء حتليل م��واد املنهج �أمكن للباحث
اخلروج بالعديد من املالحظات� ,إال �أن الرتكيز
�سيقت�صر على املالحظات ذات العالقة ب�أ�سئلة
ال��درا���س��ة ,وب��الأخ�����ص م��ا يتعلق منها بت�صميم
الربنامج التدريبي املقرتح .وهذه املالحظات
هي:

على ت�سميتها بني املعلم وتالميذه (�أحمر� ,أزرق,
�سماوي ,كحلي ,بيج ,بنف�سجي,...,الخ) ,ومن ثم
توظيف تلك الأل��وان يف حتقيق �أه��داف الدر�س,
حيث �أن لذلك �أهمية كبرية يف الت�صنيف ويف
مفهوم املجموعة ب�شكل عام ,وال��ذي يعترب (�أي
مفهوم املجموعة) بنية الريا�ضيات احلديثة
و�أ�سا�س ًا لتطور العديد من املفاهيم الريا�ضية
املهمة كمفهوم العدد.
ولعل ما ي�ؤكد تلك املالحظة �أي�ض ًا �أن هذه
الكتب فيم ــا لو �صورت بالل ــون الأ�س ــود فق ــط
�أو طبعت طباعة رديئة لرمبا �أعاقت عملية تعليم
وتعلم الريا�ضيات ب�شكل ملحوظ .وكمثال ب�سيط
على ذلك ما ورد يف كتاب الريا�ضيات لل�صف
الأول االبتدائي (���ص ,)4فهل اللون يف ال�س�ؤال
الثاين �أزرق �أم �سماوي؟ ,وهل الت�سمية املنا�سبة
للون (اجلزمة) داخل امل�ستطيل يف نف�س ال�س�ؤال
بنف�سجي �أم موف ؟ ,وكيف ميكن للمعلم والتالميذ
املناق�شة يف حل ال�س�ؤال دون االتفاق امل�سبق على
م�سميات الأل���وان؟ ,وكيف ميكن للمعلم حتديد
الإج��اب��ة ال�صحيحة لأك�ثر من ( )20تلميذ يف
�آن واح��د وه��م غري متفقني على م�سميات تلك
الألوان؟! ,وهل الهدف من هذه الأ�سئلة التعرف
على الألوان �أم �أن الهدف الرئي�س منها يتمثل يف
�إك�ساب التالميذ ملهارة الت�صنيف لالنطالق منها
�إىل حتقيق �أهداف ريا�ضية �أكرب و�أكرث عمقاً؟!,
و�إن كنا ن�سلم باتفاق اجلميع وعلى م�ستوى الدول
العربية على م�سميات الأل���وان الرئي�سية فهل
هناك ات��ف��اق حتى على م�ستوى الأف���راد داخ��ل
املدينة الواحدة (ورمب��ا الأ�سرة الواحدة) على
م�سميات الألوان الفرعية ؟.
ولعل الت�سا�ؤالت ال�سابقة تربز �أهمية االقت�صار
على الألوان الرئي�سية يف الطبعات اجلديدة والتي
ال اخ��ت�لاف فيها ب��اخ��ت�لاف البيئات واملناطق
(الأخ�ضر ـ الأحمر ـ الربتقايل ـ البني ـ الأ�سود
ـ الأبي�ض ـ ,)...وت��رك الأل���وان التي قد يحدث

�أوالً :الكتب الدرا�سية

ح��ي��ث ي��ل��ح��ظ ال��ب��اح��ث اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة يف
الكتب الدرا�سية من حيث الغالف ونوعية الورق
والطباعة والأل���وان واخل��ط��وط ,وك��ذا من حيث
الإخ���راج النهائي .كما يلحظ الباحث الرتكيز
الكبري يف ه��ذه الكتب الدرا�سية على ال�صور
والر�سومات ـ وهو ما يعد �أمر ًا طبيعي ًا ومن�سجم ًا
مع خ�صائ�ص التالميذ النف�سية والعقلية يف هذه
ال�صفوف الدرا�سية� ,إ�ضافة �إىل امتياز تلك
ال�صور والر�سومات بالت�شويق واجلاذبية.
�إال �أن م��ن الأم���ور املهمة التي لفتت انتباه
الباحث ويرى �أن من الأهمية مراعاتها و�أخذها
بعني االعتبار عند ت�صميم الربنامج التدريبي
الرتكيز يف هذه ال�صور والر�سومات (ولو ب�شكل
غري مبا�شر) على الألوان من حيث التعرف عليها
وعلى م�سمياتها املختلفة على الرغم من �أنها ال
متثل الأل��وان الأ�سا�سية املتعارف عليها� ,إ�ضافة
�إىل تقارب يف درج��ات تلك الأل��وان ,مما يوجب
�أو ًال وقبل ب��دء الدر�س التعرف عليها واالتفاق
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول
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اختالف عليها من بيئة لأخ��رى والتي متثل يف
الغالب �ألوان ًا فرعية وغري رئي�سية.
كما �أن تلك امل�لاح��ظ��ات وال��ت�����س��ا�ؤالت تربز
�أهمية م��راع��اة العديد م��ن الأم���ور املهمة عند
ت�صميم الربنامج التدريبي ,فعلى �سبيل املثال
ينبغي تدريب املعلمني على معرفة الفوائد التي
�سوف يجنيها التالميذ من الدر�س ومن حتقق
�أهدافه ,حيث �أن هناك �أهداف تعليمية وا�ضحة,
كما �أن هناك �أهداف تعليمية قد ال يتمكن املعلم
من معرفة الفوائد الناجتة عن حتققها ,وقد ال
يدرك وجود �أه��داف �أخرى �أكرث عمق ًا وات�ساع ًا
و�أهمية مبنية على حتقق تلك الأهداف ,مما قد
يدفعه �إىل جتاوز بع�ض الدرو�س �أو تقدميها ب�شكل
�سطحي و�سريع لعدم قناعته مب�ضمونها ,الأمر
ال��ذي ي�برز �أهمية ت��دري��ب املعلمني على ذل��ك,
وعلى فهم بنية الريا�ضيات� ,إ�ضافة �إىل تعريفهم
بخ�صائ�ص التالميذ النف�سية والعقلية يف كل
مرحلة درا�سية.
ك��م��ا �أن م��ن الأم����ور امل��ه��م��ة ك��ـ��ذل��ك ت��دري��ب
املعلمني على مهـارة �إيجـاد �أن�شطة بديلة ـ �إذا
ما دع��ت احلاجة �إىل ذل��ك ـ وبحيث ميكن من
خاللها حتقيق نف�س �أه��داف الدر�س بعيد عن
تلك الأن�شطة التي قد ت�سبب نوع ًا من الربكة
للتلميذ .وك���ذا ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إك�����س��اب املعلمني
ملهارة التحليل والنقد ملا تت�ضمنه ه��ذه الكتب
الدرا�سية ,وحماولة التنب�ؤ ببع�ض امل�شكالت التي
قد تنتج لدى التالميذ قبل �شرح الدر�س اجلديد
والتفكري يف حلول مثلى لذلك (ك�أن يتم االتفاق
على م�سميات للألوان يف املالحظة ال�سابقة قبل
بدء الدر�س) حر�ص ًا على عدم وجود تناق�ض �أو
ازدواجية بني ما يتعلمه الطفل يف املدر�سة وما
تعلمه الطفل يف املنزل ,خ�صو�ص ًا و�أن مثل تلك
االزدواجية قد ت�سبب الكثري من املتاعب النف�سية
والتعليمية للتالميذ ,وحتديد ًا يف مثل هذه ال�سن
املبكرة (تالميذ ال�صف الأول االبتدائي).

كما �أن م��ن امل�لاح��ظ��ات كذلك على الكتب
ال��درا���س��ي��ة ع��دم و���ض��وح بع�ض الأن�����ش��ط��ة التي
تت�ضمنها� ,سوا ًء من حيث الهدف من الن�شاط
�أو من حيث طبيعته ,الأمر الذي قد ي�سبب ربكة
للمعلم والتلميذ على حد �سواء ,كما �أن �أداء املعلم
قليل اخلربة واملعلم �صاحب اخلربة الطويلة قد
ال يختلف يف بع�ض الأن�شطة� ,إم��ا لعدم و�ضوح
الن�شاط بال�شكل الكايف كما �سبقت الإ�شارة� ,أو
ب�سبب االختالف اجلوهري بني املناهج اجلديدة
واملناهج ال�سابقة .فعلى �سبيل امل��ث��ال جن��د يف
كتاب الريا�ضيات لل�صف الأول االبتدائي (�ص)9
�أن احلجم داخل الإطار لل�شكل الأول يختلف عن
بقية الأ�شكال ,كما جند يف ذات الكتاب (�ص)6
�أن الأ�شكال يف اجلهة اليمنى مربعة ال�شكل ,بينما
الأ���ش��ك��ال يف اجلهة الي�سرى م�ستطيلة ال�شكل
ولي�ست مربعة� ,إ�ضافة �إىل اختالف الأل���وان.
وباال�ستفادة من تطبيقات نظرية اجلي�شتالت
( )Gestalt Psychologyجند �أن الرتكيز لدى
الأطفال رمبا يكون على اللوحة ككل ,ولي�س على
ب��رواز اللوحة كما يهدف �إليه يف الن�شاط .كما
�أن مفهوم التماثل (الأ�شكال املتماثلة) يف ذات
الن�شاط ق��د ي�سبب ربكة للمعلم� ,إ���ض��اف��ة �إىل
�أنه قد ميثل �صعوبة رمبا لدى غالبية التالميذ,
وب��الأخ�����ص �إذا م��ا �سلمنا ب��وج��ود اخ��ت�لاف��ات
عديدة بني التالميذ يف اململكة العربية ال�سعودية
ونظرائهم يف الواليات املتحدة الأمريكية لأ�سباب
عديدة �سنتطرق �إليها الحقاً ,ورمبا يف�سر ذلك
الكثري من الأمور املهمة ذات العالقة.
وبالطبع فمثل تلك املالحظات الب�سيطة تعد
�أم���ر ًا طبيعي ًا ج��د ًا يف م�شروع بهذه ال�ضخامة
وال�شمول والتميز ,كما �أن ذلك قد يعطي م�ؤ�شر ًا
ب�أن هذه املناهج �سوف حتدث ـ بحول اهلل وتوفيقه
ـ نقلة نوعية يف تعليم وتعلم الريا�ضيات باململكة,
�شريطة تهيئة البيئة املنا�سبة لتطبيقها ,وتوفري
كافة الإمكانات املادية والب�شرية ,وتقدمي الدعم
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الالزم لتنفيذها.
ولعل م��ا �سبق ي�برز �أهمية ت��دري��ب املعلمني
كذلك على اكت�شاف املالحظات والأخطاء التي
تت�ضمنها تلك الكتب ,وتوظيف املحتوى مبا يخدم
عملية التعلم والتعليم ,وتدريبهم على مهارة
كتابة التقارير و�إر�سالها للمخت�صني .بالإ�ضافة
�إىل �ضرورة �إيجاد �آلية �سهلة ووا�ضحة للتوا�صل
م��ع امل�����س���ؤول�ين يف ���ش��رك��ة العبيكان ل�ل�أب��ح��اث
وال��ت��ط��وي��ر ,وع��م��ل م��وق��ع متكامل ع��ل��ى �شبكة
الإنرتنت ي�شرف عليه نخبة من املتخ�ص�صني,
بحيث ميثل حلقة للتوا�صل وتبادل الآراء ووجهات
النظر بني امل�ستهدفني من املناهج ككل (املعلمني
ـ الطالب ـ �أولياء الأم��ور ـ امل�شرفني الرتبويني ـ
م�شريف التدريب الرتبوي ـ الإعالميني ـ امل�س�ؤولني
يف وزارة الرتبية والتعليم ـ امل�س�ؤولني يف �شركة
العبيكان للأبحاث والتطويرـ .)...و�إيجاد رابط
خا�ص بكل ما يطرح يف و�سائل الإعالم املختلفة,
مع �ضرورة وجود متابعة ملا يطرح يف بع�ض املواقع
على �شبكة الإن�ترن��ت ,حيث �أن ذل��ك قد يعطي
م�ؤ�شرات ميكن �أن تكون قوية يف بع�ض الأحايني
جتاه �آراء بع�ض فئات املجتمع عما تت�ضمنه تلك
املناهج اجلديدة.
كما �أن ذلك يربز �أهمية تدريب املعلمني كذلك
على توظيف وا�ستخدام وابتكار و�سائل تعليمية
ملمو�سة ميكن �أن يتفاعل الطالب معها باللم�س,
وميكن �أن ت�سهم يف تاليف بع�ض نقاط ال�ضعف
يف تلك الكتب ,وهو ما �سيتم التطرق �إليه ب�شكل
منف�صل حتت عنوان الو�سائل التعليمية.

على �صور �أو م�سميات غري م��وج��ودة يف بيئته,
وبالتايل فهي جديدة ورمب��ا غريبة عليه .فعلى
�سبيل املثال جند يف كتاب التمارين لل�صف الأول
االبتدائي يف جزئه الأول (���ص 5و���ص  25و�ص
 29وغريها) وجود �صور غري موجودة يف بيئته,
كالقبعة والكاب والطربو�ش وغريها ,وبالتايل
فالعائق �أم��ام حل تلك التمارين قد ال يتمثل يف
عدم اكت�ساب الطالب ملهارة الت�صنيف ,و�إمنا يف
عدم معرفته ملا تت�ضمنه تلك ال�صور.
وعليه يرى الباحث �أهمية العمل على تاليف
مثل ذلك يف الطبعات القادمة ,وا�ستبدال تلك
ال�����ص��ور ب��ال��ث��وب م��ث�لاً� ,أو بال�شماغ والطاقية
والعقال ,خ�صو�ص ًا و�أن ذل��ك �سوف يغني عن
ال�صور ال�سابقة� ,إ�ضافة �إىل �أنه �سوف ي�سهم يف
حتقيق �أهداف الدر�س وبكفاءة �أعلى .كما نعلم
�أن لذلك دور كبري �أي�ض ًا يف تنمية القيم االيجابية
لدى التلميذ ,وتنمية ال�شعور باالنتماء واملواطنة,
وحتقيق درجة �أكرب من التجان�س بني تلك املناهج
وب�ين �سيا�سة التعليم يف اململكة ,ال�سيما و�أن
ت�ضمني املناهج الدرا�سية اجلديدة ملا قد يعتربه
البع�ض م�ضامني غربية ـ حتى و�إن كانت قليلة ـ
قد يفتح �سي ًال من االنتقادات رمبا متثل معوقات
حقيقية �أمام جناح تلك املناهج ,خ�صو�ص ًا �إذا
ما �سلمنا بوجود انتقادات كبرية من قبل البع�ض
مل�شروع تطوير املناهج يف املنتديات احلوارية
وعلى �صفحات الإنرتنت ,و�شيوع فكرة املحاوالت
امل�ستمرة لتغريب املجتمع ال�سعودي املحافظ
وحلحلت قيمه وهدم مبادئه ون�شر الثقافة الغربية
بكل ح�سناتها و�سيئاتها.
ويف ذات ال�سياق يرى الباحث �ضرورة العمل
على تنمية االجتاهات الإيجابية للمعلمني جتاه
املناهج اجلديدة عن طريق العديد من الو�سائل
التي ميكن توظيفها �أثناء ت�صميم وتنفيذ الربنامج
التدريبي وكذلك �أثناء تدري�س املناهج اجلديدة,
�إ�ضافة �إىل �ضرورة تدريب املعلمني على مهارة

ثاني ًا  :كتب التمارين

يالحظ الباحث �إمكانية وج��ود �صعوبة لدى
التالميذ يف حل بع�ض التمارين وامل�سائل التي
تت�ضمنها تلك ال��ك��ت��ب ,و�أن ال��ع��ائ��ق �أم���ام حل
التالميذ لتلك التمارين وامل�سائل قد ال يتمثل
يف �صعوبتها �أو يف عدم فهمه للدر�س ,و�إمنا قد
يكون العائق هو احتواء تلك التمارين وامل�سائل
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول
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�إيجاد �أن�شطة بديلة حتقق نف�س �أهداف الدر�س,
وو�ضع �آلية ال�ستقبال املالحظات والأفكار والر�ؤى
من املعلمني لتقدمي الدرو�س والأن�شطة وتعميمها
على املعلمني يف امليدان ,وتدريب املعلمني كذلك
على امل��ه��ارات ال�لازم��ة لإح����داث التكامل بني
الريا�ضيات من جهة والرتبية الإ�سالمية واللغة
العربية من جهة �أخرى ,وبالأخ�ص �إذا ما علمنا
ب�أن ذات املناهج الدرا�سية الأ�صلية ال�صادرة عن
�شركة ماجروهل ( )McGraw-Hillتعمل على
حتقيق التكامل بني الريا�ضيات من جهة والرتبية
الفنية واللغة الإجنليزية واجلغرافيا وغريها من
املباحث املعرفية من جهة �أخرى.

للمعلم وق��د ي�صعب على ن�سبة لي�ست بالقليلة
من املعلمني ا�ستيعاب م�ضامينها وما تت�ضمنه
م���ن ط���رق واجت���اه���ات ح��دي��ث��ة يف ال��ت��دري�����س,
�إ�ضافة �إىل �أهمية �إمل��ام املعلم ببع�ض املفاهيم
املهمة وال�ضرورية لتقدمي الدر�س ب�شكل مثايل,
كاال�ستمرارية والتتابع والتكامل� ,إ�ضافة �إىل ما
يتعلق مبعايري املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات
الأمريكي ( ,)NCTMالأم��ر الذي يربز �أهمية
تدريب املعلمني على كيفية توظيف ذلك بال�صورة
املثلى.
ـ ه��ن��اك �أه���داف ع��ام��ة مهمة مل ت�ضمن يف
الكتب الدرا�سية ويف �أدل��ة املعلمني ,وا�ستنتاج
هذه الأهداف العامة يتطلب خربة ودراية وا�سعة
م��ن امل��ع��ل��م ,واط�ل�اع كبري وم��ت��ن��وع ,وق����راءة يف
جماالت متعددة كطرق التدري�س ونظريات التعلم
والتعليم ومعايري اختيار وتنظيم املحتوى� ,إ�ضافة
�إىل التعرف على �أه���داف بع�ض الـمو�ضوعات
الريا�ضية ,والتعرف كذلك على بنية الريا�ضيات.
فقناعة املعلم بالأهداف واملحتوى وطرق التدري�س
والو�سائل التعليمية املت�ضمنة وطرق و�إج��راءات
التقومي� ,إ�ضافة �إىل �سعة اطالعه وقراءاته يف
جماالت متعددة ,كل ذلك ميكن �أن ي�سهم وب�شكل
كبري يف حتقيق الأهداف املرغوبة .كما �أن عدم
�إدراك املعلم لذلك قد يدفعه �إىل جت��اوز بع�ض
ال��درو���س� ,أو تقدميها ب�شكل خمت�صر وبالتايل
عدم �إعطائها الوقت الالزم واملنا�سب.
وحقيقة ي��رى ال��ب��اح��ث �أن اخت�صار بع�ض
الدرو�س وعدم �إعطائها الوقت الكايف مالحظ يف
التعليم العام ويف العديد من التخ�ص�صات .فعلى
�سبيل املثال قد ال يدرك املعلم فائدة الت�صنيف
واملجموعات يف �إدراك بنية الريا�ضيات �أو يف
تطور مفهوم ال��ع��دد عند الطفل� ,إ���ض��اف��ة �إىل
�أهمية ذل��ك يف املقارنة ويف اكت�ساب املهارات
احل�سابية الأ�سا�سية كاجلمع والطرح وال�ضرب
والق�سمة وغ�يره��ا ,وب��ال��ت��ايل ف����إن املعلم ق��د ال

ثالثاً� :أدلة املعلمني

يرى الباحث �أن �أدل��ة املعلمني تعترب متميزة
للغاية ,كما يرى الباحث �أن هناك بون �شا�سع
وفرق كبري جد ًا بني �أدلة املعلمني ال�سابقة وهذه
الأدلة اجلديدة ,و�أن �أدلة املعلمني ب�شكلها احلايل
�سوف ت�سهم ـ بحول اهلل تعاىل ـ يف تطوير تعلم
وتعليم الريا�ضيات باململكة ب�شكل كبري� ,شريطة
فهم مكوناتها ب�شكل جيد ,وم��ن ث��م توظيفها
بال�شكل امل�أمول ومبا يحقق �أهداف الدر�س.
ول��ع��ل م��ن امل�لاح��ظ��ات امل��ه��م��ة ال��ت��ي ميكن
اال�ستفادة منها يف ت�صميم الربنامج التدريبي ما
يلي:
ـ الأهمية البالغة لال�ستعانة ب�أدلة املعلمني
حتى ميكن حتقيق �أهداف الدر�س ب�شكل وكفاءة
�أف�ضل ,حيث �أن الكتب الدرا�سية بو�ضعها احلايل
رمب��ا ال متكن املعلم م��ن معرفة �أه���داف بع�ض
الدرو�س التي تت�ضمنها� ,أو الفائدة من املفاهيم
واملعلومات والتعميمات التي حتتويها� ,أو املهارات
التي يهدف �إىل �إك�سابها للتالميذ.
ـ على الرغم من متيز �أدلة املعلمني واختالفها
ب�شكل جذري عن �أدل��ة املعلمني ال�سابقة� ,إال �أن
املالحظ على هذه الأدل��ة �أنها ـ وكنتاج طبيعي
لتميزها وت�شعبها ـ قد ت�سبب نوع ًا من الربكة
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ي��ق��دم م��ا تت�ضمنه تلك ال��درو���س م��ن مفاهيم
ومهارات بال�شكل املطلوب� ,سواء من حيث الوقت
املخ�ص�ص �أو من حيث طريقة التمهيد والتقدمي
والتقومي ,كما �أنه قد يتجاوز تلك الدرو�س �أو بع�ض
مما تت�ضمنه لنف�س الأ�سباب ال�سابقة.

املعلمني و�أك�ثر قرب ًا من بيئة التلميذ وبالتايل
�أك�ثر ق��در ًة على حتقيق الأه���داف ,فعلى �سبيل
املثال ميكن ا�ستبدال (املعكرونة) من دليل املعلم
للريا�ضيات لل�صف الأول االب��ت��دائ��ي (���ص)5
ببع�ض �أنواع احلبوب ,كما ميكن ا�ستبدالها كذلك
بقطع النماذج وبغريها مما ميكن اال�ستفادة منه
يف حتقيق الهدف التعليمي.
ـ وج��ود بع�ض املخاطر على التالميذ �صغار
ال�سن نتيجة ا�ستخدام �أدوات رمبا متثل خطورة
عليهم �إذا ما �أ�سيء ا�ستخدامها ,كاملق�ص مث ًال
(دل��ي��ل املعلم لل�صف الأول االب��ت��دائ��ي ـ اجل��زء
الأول ـ �ص  ,)6ورمبا امل�شرط� ,إ�ضافة �إىل القطع
ال�صغرية القابلة للبلع ك��الأزرار وغريها ( نف�س
الدليل ال�سابق �ص.)9
ونظر ًا لالختالف بني مكونات البيئة املادية
يف اململكة العربية ال�سعودية والبيئة املادية يف
الواليات املتحدة الأمريكية ,وك��ذا االختالفات
بني عدد التالميذ يف الف�صول الدرا�سية ,وبني
م�ستويات املعلمني وال��ت�لام��ي��ذ ك��ذل��ك مقارنة
بنظرائهم يف الواليات املتحدة الأمريكية ,فرنى
�أهمية ت�ضمني بع�ض الأمور ذات العالقة بذلك يف
الربنامج التدريبي تالفي ًا ملا قد يقع من �إ�شكاالت
قد ال يلقي لها املعلم باالً.
وم���ن خ�ل�ال �أه��م��ي��ة ال��و���س��ائ��ل التعليمية
و���ض��رورت��ه��ا البالغة يف ال��ري��ا���ض��ي��ات� ,إ�ضافة
�إىل املالحظات ال�سابقة ,يرى الباحث �أهمية
ت���أم��ي��ن��ه��ا م��ع م���واد امل��ن��ه��ج ول��ك��ل م��در���س��ة من
مدار�س التعليم العام ,و�إال ف�إن جناح م�شروع
مناهج الريا�ضيات اجل��دي��دة رمب��ا يكون على
املحك ,حيث جند �أن الأن�شطة وا�سرتاتيجيات
التدري�س واملادة العلمية التي قد يتم اكت�سابها
تبنى ب�شكل كبري على تلك الو�سائل التعليمية
املت�ضمنة يف الكتب الدرا�سية.
ولعل ما يربز كذلك �أهمية توفري تلك الو�سائل
التعليمية ال��ن��درة يف امل��راك��ز املتخ�ص�صة يف

رابعاً :الو�سائل التعليمية

تعترب الو�سائل التعليمية ذات �أهمية بالغة
يف التدري�س باعتبارها القناة التي ميكن من
خاللها �إي�صال املعلومة �إىل عقول التالميذ .و�إن
كانت الو�سائل التعليمية مهمة حتى على م�ستوى
الطلبة اجلامعيني ف���إن الأهمية ت��زداد وب�شكل
كبري للتالميذ ولطلبة التعليم العام ,وبالأخ�ص
من يدر�س منهم يف املرحلة االبتدائية ,ال�سيما
و�أن ه���ؤالء التالمذة (ال�صف الأول االبتدائي
حتديداً) يقعون يف مرحلة العمليات امللمو�سة عند
جان بياجيه ( ,)Jean Piagetلذلك ال ن�ستغرب
الرتكيز الكبري على تلك الو�سائل التعليمية يف
مناهج الريا�ضيات اجلديدة.
�إال �أن م��ن املالحظات اجل��دي��رة باالهتمام
والتي يرى الباحث �أهمية مراعاتهم عند ت�صميم
الربنامج التدريبي ما يلي:
ـ �إمكانية اختيار و�سائل و�ألعاب تعليمية بديلة
لتلك الو�سائل والألعاب التعليمية التي تت�ضمنها
بع�ض ال��درو���س والتي قد ال تتوافر ل��دى املعلم,
وبحيث ميكن من خاللها حتقيق نف�س الأهداف
املرجوة.
ومثال على ذلك جند يف (�ص )14من كتاب
ال�صف الأول االبتدائي يف جزئه الأول �أن املعلم
ق��د ي��ب��دو ل��ه ع��دم وج���ود ع�لاق��ة ب�ين اخلطوتني
ال�ساد�سة وال�سابعة من هذه اللعبة ,كما �أنه قد
يجد �أن ب�إمكانه حتقيق نف�س الأهداف الرتبوية
من �ألعاب وو�سائل تعليمية �أخرى تتكون من قطع
وجم�سمات ومكعبات ب�ألوان و�أحجام خمتلفة.
ـ �إم��ك��ان��ي��ة �إي��ج��اد ب��دائ��ل �أف�����ض��ل للو�سائل
التعليمية املت�ضمنة يف الكتب الدرا�سية و�أدل��ة
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول
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�صناعة وابتكار الو�سائل التعليمية ذات العالقة
بالريا�ضيات ,وقلة الأماكن املتخ�ص�صة يف بيع
مثل تلك الو�سائل واملواد التعليمية حتى يف املدن
الكبرية� ,إ�ضافة �إىل قلة ت��واف��ر تلك الو�سائل
وارتفاع ثمنها �إن وجدت.
ولعل ذلك يربز �أهمية و�ضرورة العمل على
توفري تلك الو�سائل (�أو و�سائل بديلة لها) مع
م��واد املنهج من قبل ال�شركة املنفذة للمناهج,
�إ�ضافة �إىل �إيجاد �آلية للتوا�صل مع املعلمني الذين
يدر�سون تلك املناهج اجلديدة بتقدمي ن�شرات
تو�ضيحية لهم قبل �شرحهم لبع�ض الدرو�س �إذا
ما دعت احلاجة �إىل ذلك.
ويف ح��ال��ة ق��ي��ام ال�شركة املنفذة للمناهج
بت�أمني الو�سائل التعليمية مع مواد املنهج ,فريى
الباحث �أهمية الرتكيز على الو�سائل التعليمية
التي ميكن التفاعل معها باللم�س (كما �سبقت
الإ�شارة ) ,على �أن يوظف التعليم الإلكرتوين
يف العملية التعليمية .ويرى الباحث ب�أن الرتكيز
على الو�سائل التعليمية املادية التي ميكن �أن
يتفاعل معها التلميذ باللم�س رمبا يكون الأف�ضل
ح��ال��ي��اً ,والأك��ث�ر ج���دوى وف��ائ��دة ,وذل���ك لعدة
اعتبارات ,منها اتفاق ذلك مع خ�صائ�ص الطفل
يف املرحلة االب��ت��دائ��ي��ة ,وحتقيق �أه���داف غري
تعليمية مرغوبة كالفوائد االجتماعية الناجتة
عن م�شاركة جمموعة من التالميذ مع بع�ضهم
البع�ض ,وزيادة التفاعل ,والفوائد املتعددة التي
�سوف يجنيها الطفل من حيث املعرفة واملهارة
(وما يتعلق بالتوافق الع�ضلي الع�صبي) ورمبا
�أي�����ض�� ًا م��ا يتعلق باجلانب ال��وج��داين� ,إ�ضافة
�إىل �ضعف البنية التحتية يف العديد من القرى
والهجر يف اململكة العربية ال�سعودية ,وعدم
وج���ود خ��ط��وط ه��ات��ف �أو ك��ه��رب��اء يف العديد
م��ن تلك ال��ق��رى والهجر املتباعدة واملرتامية
الأط��راف� ,إ�ضافة �إىل �ضعف الإمكانيات حتى
على م�ستوى الكثري من املدار�س احلكومية يف

ال�سعودية يدلل عليه ف�شل بع�ض امل�شروعات
املهمة �سابقاً ,الأم��ر ال��ذي يعيق كثري ًا تطبيق
التعليم الإلكرتوين يف الوقت احلايل على نطاق
وا�سع ,ويربز �أهمية العمل على توفري الو�سائل
التعليمية امللمو�سة.
كما �أنه وكنتيجة لأهمية تلك الو�سائل التعليمية
و�إمكانية �إع��داد �أو ابتكار العديد منها من قبل
املعلم املبدع ,وكذا �إمكانية �إعداد �أو ابتكار و�سائل
تعليمية بديلة لها وميكن �أن ت�سهم يف حتقيق
الأه��داف التعليمية بجهد �أقل ويف وقت �أق�صر,
فريى الباحث �أن من الأهمية مبكان الرتكيز �أثناء
ت�صميم الربنامج التدريبي على تدريب املعلمني
وتنمية مهاراتهم (وبالأخ�ص مهارات التفكري
الإبداعي) ,مبا ي�سهم يف ابتكار و�سائل تعليمية
�أكرث فاعلية وقدرة على حتقيق الأهداف� ,إ�ضافة
�إىل توظيف ط��رق و�إ�سرتاجتيات تدري�س �أكرث
منا�سبة لواقع التعليم لدينا يف اململكة.
فعلى �سبيل املثال جند يف (���ص )6من دليل
املعلم لل�صف الأول االبتدائي يف جزئه الأول �أن
�إن�شاء مطويات رمبا ال يعد هدف ًا رئي�س ًا من �أهداف
الدر�س ,و�أن بالإمكان اال�ستعا�ضة عن ذلك بعلب
مناديل ف��ارغ��ة م��ث�لاً ,خ�صو�ص ًا و�أن م��ه��ارات
الأطفال يف هذا ال�سن رمبا مل تنمُ بال�شكل الكايف
الذي ي�سهل على التالميذ عمل تلك املطويات ويف
وقت منا�سب حتى و�إن كانت تلك الأعمال منا�سبة
للأطفال يف الواليات املتحدة الأمريكية ,وذلك
ب�سبب وجود اختالفات قد تكون جوهرية يف بع�ض
الأح��اي�ين بني م�ستويات التالميذ يف ال�سعودية
ونظرائهم يف الواليات املتحدة الأمريكية ,وميكن
�أن تعزى لعدة �أ�سباب �سي�شار �إليها الحقاً ,منها
ن�سبة امللتحقني بريا�ض الأط��ف��ال (�أو التعليم
ما قبل االبتدائي) يف كال البلدين� ,إ�ضافة �إىل
�أمور �أخرى تتعلق باملعلمني ,والزمن املخ�ص�ص
للدر�س ,وطرق التدري�س املتبعة ,ومكونات البيئة
ال�صفية.
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تنفيذ الن�شاط لأي �سبب كان ,وكيفية تقدمي املادة
العلمية الالزمة ,واختيار طرق التدري�س املنا�سبة,
وكذلك و�سائل التقومي املالئمة واملن�سجمة مع
خ�صائ�ص التالميذ والفروقات الفردية فيما
بينهم.

خام�ساً :من حيث املهارات التدري�سية الالزمة
لتدري�س املناهج اجلديدة

بتحليل مواد املنهج جند �أن هناك الكثري من
املالحظات املهمة التي ميكن اال�ستفادة منها يف
ت�صميم الربنامج التدريبي ,ومن ذلك:
ـ الرتكيز يف م��واد املنهج على الريا�ضيات
التطبيقية (رب��ط الريا�ضيات باحلياة) ,علم ًا
ب�أن املجل�س القومي ملعلمي الريا�ضيات الأمريكي
( )NCTMينادي بذلك ,كما �أن ذلك ين�سجم مع
توجهات الكثري من دول العامل جتاه تعليم وتعلم
الريا�ضيات� ,إ�ضافة �إىل ان�سجامه مع ما ينادي
به �أه��ل االخت�صا�ص من ���ض��رورة رب��ط حمتوى
الريا�ضيات باملواقف وامل�شكالت احلياتية.
ـ الرتكيز على التعلم الذاتي.
ـ الرتكيز على االجتاهات احلديثة يف تدري�س
الريا�ضيات ,كطريقة حل امل�شكالت ,والتعلم
باالكت�شاف.
ـ ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى م��ه��ارات التفكري العلمي,
والريا�ضي ,واملنطقي.
ـ ت��وظ��ي��ف ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ت��ع��ل��ي��م وتعلم
الريا�ضيات.
ـ الرتكيز على التكامل مع املباحث الدرا�سية
الأخرى ,ونعلم �إيجابيات ذلك ,وحتديد ًا لتالميذ
ال�صفوف الدنيا يف مراحل التعليم العام ,ملا لذلك
من دور بارز يف اكت�ساب خربات تعليمية متنوعة.
ـ ال�ترك��ي��ز على حتقيق التكامل ب�ين البيت
واملدر�سة يف الكثري من الأن�شطة التي تنفذ.
وبنا ًء عليه يرى الباحث �أهمية تدريب املعلمني
مب��ا ميكنهم م��ن اكت�ساب امل��ه��ارات التدري�سية
املرتبطة مب��ا �سبق� ,إ���ض��اف��ة �إىل التعرف على
خ�صائ�ص التالميذ والطالب العقلية والنف�سية
يف كل فئة عمرية ,وما يتعلق مبهارات التفكري
ومنوها عند الأط��ف��ال ,ل��دور ذل��ك يف م�ساعدة
املعلم على معرفة �أهداف بع�ض الأن�شطة وكيفية
تقدميها ,واختيار البدائل املنا�سبة يف حالة تعذر
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

مالحظة �أخرية على مواد املنهج

كمالحظة �أخرية على مواد املنهج (وحتديد ًا
من حيث م�ستوى امل��ادة العلمية) فريى الباحث
حقيقة �أن م�ستوى امل��ادة العلمية مرتفع وميكن
�أن ي�سهم يف �إح��داث نقلة نوعية يف الريا�ضيات
لدى التالميذ .فعلى �سبيل املثال جند �أن منهج
الريا�ضيات لل�صف الأول االب��ت��دائ��ي يت�ضمن
مفاهيم ريا�ضية من ال�صفوف العليا يف املرحة
االبتدائية ,وك��ذل��ك بع�ض املفاهيم الريا�ضية
من املرحلة املتو�سطة كاملج�سمات واملجموعات
وغريها.
ول��ع��ل ذل���ك ي�ب�رز �أه��م��ي��ة ت��دري��ب املعلمني
وحتفيزهم لبذل اجلهد الالزم لإجناح امل�شروع,
حيث �أن تنفيذ املناهج اجلديدة بال�شكل املطلوب
يتطلب جهد ًا م�ضاعف ًا من قبل املعلمني ,خ�صو�ص ًا
�إذا ما علمنا �أن الكثري من املعلمني ميار�سون
التدري�س ل��ذات ال�صفوف وذات املنهج وب��ذات
الطريقة ل�سنوات طويلة رمبا جت��اوزت العقدين
من الزمن لدى بع�ض املعلمني (وبالأخ�ص من
هم يف املرحلة االبتدائية) ,لذلك ي�شري البع�ض
ب�أن خربة هذا املعلم �أو ذاك لي�ست (� )20سنة,
و�إمنا ( )20×1كناية عن الثبات وعدم التطور.
ل��ذل��ك ف�����إن ت��دري�����س م��ن��اه��ج ال��ري��ا���ض��ي��ات
اجلديدة ميثل نقلة كبرية له�ؤالء املعلمني ,وقد
ي�ضعف ب�شكل ملحوظ من �إجناحها �إذا مل يتم
اتخاذ الإج���راءات الالزمة لذلك ,كما �أن ذلك
قد ينبئ بحدوث الكثري من املواجهة واملعار�ضة
(ولو على �صفحات الإنرتنت ويف �أو�ساط املعلمني
وامل�شرفني) ,حيث نعلم ال�صعوبة الكبرية يف تغيري
العادات و�آلية العمل التي تنفذ ,و�أن ال�صعوبة
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تزداد بازدياد �سنوات املمار�سة ,و�أن ذلك قد يعترب
من الإ�شكاالت الكبرية التي تعيق جناح امل�شروع.
لذلك يرى الباحث �أهمية اتخاذ بع�ض الإجراءات
ال�ضرورية عند ت�صميم الربنامج التدريبي وعند
تنفيذه ,حيث �ستتم الإ���ش��ارة �إليها الحق ًا عند
مناق�شة ال�س�ؤال ال�ساد�س (ما �أبرز معوقات تعليم
وتعلم مناهج الريا�ضيات اجلديدة؟).
ويف �سياق م�ستوى املادة العلمية املرتفع جند �أن
هناك مالحظة غاية يف الأهمية تتعلق بالتالميذ.
فقد ي�شري الكثريون �إىل �أن التالميذ ال�سعوديني
ال يختلفون عن نظرائهم يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية من حيث الذكاء والقدرات الذهنية
واملهارية ب�شكل عام ,وبالتايل فطاملا �أن املناهج
الدرا�سية اجل��دي��دة مت��ت ترجمتها ومواءمتها
لتالميذ يف نف�س الفئة العمرية فمن الطبيعي
�أن تكون متنا�سبة مع قدرات و�إمكانات التالميذ
ال�سعوديني .وعليه ف�إننا ن��ود الت�أكيد على �أنه
و�إن كانت ال توجد فروقات واختالفات جوهرية
بني التالمذة ال�سعوديني ونظرائهم يف الواليات
املتحدة على م�ستوى القدرات والإمكانات� ,إال
�أنه توجد فروقات رمبا تكون جوهرية بينهم على
م�ستوى اخلربات ال�سابقة� ,إ�ضافة �إىل مكونات
البيئة املادية يف كال البلدين.
ولعل ما ي�ؤكد ذلك ما ت�شري �إليه الإح�صاءات,
حيث ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن الطفل يف الواليات
املتحدة الأمريكية يق�ضي �أكرث من (� )700ساعة
يف ري��ا���ض الأط���ف���ال ق��ب��ل االل��ت��ح��اق ب��امل��دار���س
الر�سمية(*) ,كما �أ�شار (العتيبي� )22()2007 ,إىل
�أن ن�سبة الأطفال الذين يلتحقون يف مرحلة التعليم
ما قبل االبتدائي يف الواليات املتحدة الأمريكية ال
تقل عن ( )%93من الأطفال� .إ�ضافة �إىل �أنه ويف
نهاية القرن الع�شرين اعتربت مرحلة التعليم ما
قبل االبتدائي �أ�سا�سية يف معظم الواليات.
و�إذا م��ا ق��ارن��ا ذل��ك بو�ضع التعليم م��ا قبل

االبتدائي يف ال�سعودية فنجد �أن ن�سبة االلتحاق
بريا�ض الأط��ف��ال يف مدينة الريا�ض كما ي�شري
(اخل����ازم )23( )2006 ,وال��ت��ي تعد �أك�ب�ر مدن
اململكة على الإطالق ال تتعدى (( )%11-8فكيف
ببقية مدن اململكة �أو قراها وهجرها) ,بينما هي
ت�صل �إىل ( )%48يف دول مثل الإمارات والكويت
والبحرين ,بل �إن ن�سبة التحاق الأطفال بريا�ض
الأط��ف��ال يف اململكة وكما ي�شري اخل���ازم تعترب
�ضمن الن�سبة الأقل عاملياً.
ول��ع��ل م��ا �سبق يظهر ف���روق���ات ك��ب�يرة بني
التالميذ يف كال البلدين ,كما �أنه يف�سر ارتفاع
م�ستوى املادة العلمية بالن�سبة لتالميذنا� ,إ�ضافة
�إىل طبيعة بع�ض الأن�شطة وم�ستوياتها والتي قد
ت�صعب على التالميذ ال�سعوديني ,لذلك جند �أن
التالميذ الأمريكان مدربون على ا�ستخدام الورقة
والقلم ,وعلى الر�سم وو�ضع اخلطوط (�أول در�س
من كتاب الريا�ضيات لل�صف الأول االبتدائي),
ور�سم ال�شكل الناق�ص (�ص 7من كتاب التمارين
لنف�س ال�صف) ,وغريها من املهارات التي قد ال
تتوافر لدى التالميذ ال�سعوديني للأ�سباب الآنفة
الذكر .لذلك ينبغي مراعاة ذلك �أثناء ت�صميم
الربنامج التدريبي ,والعمل على اتخاذ الإجراءات
الالزمة لتقليل الهوة بني املناهج اجلديدة وواقع
التعليم يف اململكة ,والتنب�ؤ بال�صعوبات التي قد
تنتج من عدم تكييف املناهج وتب�سيطها لرتاعي
م�ستوى التالميذ الفعلي يف ال�سعودية ,والعمل
على تدريب املعلمني بال�شكل الكايف حتى يكونوا
معلمني م�ؤهلني وقادرين على تقدمي املادة العلمية
وحتقيق �أه��داف��ه��ا يف ظ��ل م�ستويات التالميذ
احلالية وما يتوافر من �إمكانات.
اخل���ط���وة ال��ث��ال��ث��ة :حت��دي��د االح��ت��ي��اج��ات
التدريبية للم�ستهدفني من الربنامج (متثل
�إجابة ال�س�ؤال الرابع)

تعترب ه���ذه اخل��ط��وة م��ن اخل��ط��وات املهمة
للغاية ,ف�لا ميكن النجاح يف ت�صميم وتنفيذ

(*) (ال�شرق الأو�سط ـ االثنني  13مار�س 2006ـ العدد .)9967
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الربامج التدريبية دون االنطالق من االحتياجات
التدريبية الفعلية للفئة امل�ستهدفة منها ,حيث
ميثل حتديد االحتياجات التدريبية العن�صر
الرئي�سي والهيكلي يف �صناعة التدريب ,حيث
تقوم عليه جميع دعائم العملية التدريبية وتنمية
املوارد الب�شرية ,كما �أنه ال ميكن ت�صميم برامج
تعليمية �أو تدريبية دون معرفة الفجوات يف �أداء
املعلمني �أو املتدربني (القحطاين.)5()2004 ,
وحتى ميكن حتديد تلك االحتياجات يرى
الباحث �أن��ه ينبغي �أو ًال ت�شخي�ص واق��ع عمليتي
تعليم وتعلم الريا�ضيات يف التعليم العام باململكة
العربية ال�سعودية ,ومن ثم حتليل م��واد املنهج
اجلديدة املتوافرة لعدد من ال�صفوف الدرا�سية
بغية التعرف على اخل�برات التدري�سية الالزمة
لتدري�س املناهج الدرا�سية اجل��دي��دة (وه��و ما
مت عمله يف اخلطوتني الأوىل والثانية من هذه
املرحلة) ,ومن خالل الفجوة بني الواقع وتلك
اخل�برات التي ي�ؤمل توفرها يف املعلمني ميكن
حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة للمعلمني
للنجاح يف تدري�س تلك املناهج.
وعليه ميكن تلخي�ص االحتياجات التدريبية
الالزمة ملعلمي الريا�ضيات واملن�سجمة مع �أهداف
مناهج الريا�ضيات اجلديدة وطبيعتها فيما يلي:
ـ احلاجة �إىل التدريب على االجتاهات احلديثة
يف التدري�س.
ـ اكت�ساب اخل�برات ال�لازم��ة لتوظيف مواد
املنهج على اختالفها (الكتب الدرا�سية ـ كتب
التمارين ـ �أدلة املعلمون ـ الأقرا�ص املدجمة ـ)...
يف حتقيق �أهداف تعليم وتعلم الريا�ضيات ب�شكل
مثايل وكفاءة �أعلى.
ـ التعرف على بنية املادة العلمية التي يدر�سها,
و�أهدافها العامة� ,إ�ضافة �إىل الأهداف اخلا�صة
بالدرو�س ,واكت�ساب املهارات الالزمة للتعرف
على تلك الأهداف واملنطلقات العلمية التي نبعت
منها.
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

ـ اكت�ساب املهارات الالزمة لتفعيل الو�سائل
التعليمية ,وكيفية �إعدادها وتوظيفها يف عملية
التعلم والتعليم ,بالإ�ضافة �إىل م��ه��ارة �إع��داد
وابتكار و�سائل تعليمية خمتلفة عما هو موجود يف
املنهج ,وبحيث ميكن اال�ستفادة منها يف حتقيق
نف�س الأهداف التعليمية املحددة.
ـ التعرف على نظريات التعليم والتعلم ذات
العالقة ,وكيفية اال�ستفادة منها يف التدري�س.
ـ اكت�ساب اخل�ب�رات ال�لازم��ة لتهيئة البيئة
ال�صفية ,وكيفية حتقيق �أهداف الدر�س يف �ضوء
البيئة ال�صفية والإمكانيات املتاحة.
ال�����س���ؤال اخل��ام�����س :م��ا م��ك��ون��ات ال�برن��ام��ج
التدريبي املقرتح الهادف �إىل تدريب املعلمني على
تدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة ؟.
ل�ل�إج��اب��ة ع��ن ه���ذا ال�����س���ؤال مي��ك��ن توظيف
املرحلتني الثانية والثالثة م��ن الإ�سرتاتيجية
املقرتحة وامل�شار �إليها عند �إجابة ال�س�ؤال الأول
كالتايل:

املرحلة الثانية :مرحــــلة ت�صــــميم الربنامج
التدريبي

حيث خل�صت امل��رح��ل��ة الأوىل �إىل حتديد
االحتياجات التدريبية للم�ستهدفني من الربنامج
(وذلك بعد ت�شخي�ص الواقع وحتليل مواد املنهج).
�أما يف املرحلة الثانية ـ والتي تعترب من الأهمية
مبكان ـ ففيها �سوف يتم حتديد �أب��رز مكونات
الربنامج التدريبي .ففي �ضوء ما ورد يف املرحلة
الأوىل ميكن البدء يف و�ضع اخلطوط العري�ضة
للربنامج التدريبي التي �سيتم ت�صميمه ,من
حيث الأهداف واملادة العلمية واخلطة التنفيذية
للربنامج ,بالإ�ضافة �إىل املعايري التي ينبغي
�إتباعها عند ت�صميم الربنامج التدريبي.
وع��ل��ي��ه ف�����إن ه���ذه امل��رح��ل��ة تتكـ ــون مـ ــن
اخلط ــوات التالية:
اخلطوة الأوىل :و�ضع الهدف العام وحتديد
الأهداف التف�صيلية للربنامج التدريبي.
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وقبل �أن يتناول الباحث كل خطوة من تلك
اخلطوات بنوع من التف�صيل يرى �أهمية تو�ضيح
مراحل ت�صميم الربنامج التدريبي من خالل
املخطط التايل:

اخل��ط��وة الثانية :و���ض��ع اخل��ط��ـ��وط العري�ضة
للربنامج ال��ت��دري��ب��ي م�شتملة على حمتوى
الربنامج التدريبي وخطته التنفيذية.
اخل��ط��وة ال��ث��ال��ث��ة :حت��دي��د امل��ع��اي�ير ال�لازم��ة
لت�صميم الربامج التدريبية.
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 .6يوظف نظريات تعليم وتعلم الريا�ضيات
يف حتقيق �أهداف الدرو�س.
 .7يتعرف على االجتاهات احلديثة يف تدري�س
الريا�ضيات ويطبقها.
 .8ي�����ص��م��م در����س��� ًا من��وذج��ي�� ًا م���ن مناهج
الريا�ضيات اجلديدة يف �ضوء بيئة التعليم العام
احلالية وما مت اكت�سابه من خربات يف الربنامج
التدريبي.
اخلطوة الثانية :و�ضع اخلطوط العري�ضة لكل
برنامج تدريبي م�شتملة على حمتوى الربنامج
التدريبي وخطته التنفيذية :م��ن خ�لال ما
تناولناه يف املرحلة الأوىل (مرحلة التهيئة)
وال��ت��ي �أم��ك��ن فيها ت�شخي�ص واق���ع عمليتي
التعليم والتعلم يف اململكة �أوالً ,وحتليل مواد
امل��ن��ه��ج بغية ت��ع��رف الإم��ك��ان��ات وامل��ه��ارات
الالزمة لتدري�سها ثانياً� ,أمكن حتديد الفجوة
بني الواقع بجميع مكوناته وب�ين الإمكانات
وامل��ه��ارات ال�لازم��ة للنجاح يف تدري�س تلك
امل��ن��اه��ج .وم���ن خ�ل�ال ت��ل��ك ال��ف��ج��وة �أم��ك��ن
حتديد االحتياجات التدريبية للم�ستهدفني
م��ن ال�برن��ام��ج ,وم��ن ث��م �أه����داف الربنامج
التف�صيلية.
وب��ال��ت��ايل ف���إن ه��ذه اخل��ط��وة تتعلق بتحديد
الوحدات التدريبية ال�ضرورية لردم هذه الفجوة
وحتقيق �أه���داف الربنامج ,وم��ن ثم امل�ساعدة
على تطبيق مناهج الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة
وفاعلية.
وعليه يرى الباحث �أن تتمثل مكونات الربنامج
التدريبي من الوحدات التالية:

اخلطوة الأوىل :و�ضع الهدف العام وحتديد
الأهداف التف�صيلية لكل برنامج تدريبي.
الهدف العام للربنامج �أن يكون املتدرب قادر ًا
على تدري�س الطالب ملناهج الريا�ضيات اجلديدة
ب�شكل فعال ومبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف العامة
واخلا�صة من تدري�سها.
الأه����داف التف�صيلية للربنامج :يف نهاية
الربنامج يتوقع من املتدرب �أن:
 .1يتعرف على واق��ع عمليتي تعليم وتعلم
الريا�ضيات باململكة العربية ال�سعودية.
 .2ي��ت��ع��رف ع��ل��ى م�����ش��روع ت��ط��وي��ر مناهج
الريا�ضيات اجلديدة ب�أبعاده املختلفة.
 .3ي�ست�شعر �أهمية م�شروع مناهج الريا�ضيات
اجلديدة وحجمه وفائدته الكبرية على املجتمع
بكافة م�ؤ�س�ساته وفئاته.
 .4يحدد �أبرز اخلربات والإمكانات الالزمة
لتدري�س املناهج اجل��دي��دة (�إم��ك��ان��ات م��ادي��ة ـ
�إمكانات ب�شرية ـ الأنظمة واللوائح ذات العالقة)
وذل��ك يف �ضوء حتليل م��واد املنهج ( يتم حتليل
�إحدى الوحدات الدرا�سية من مواد املنهج ككل.
 .5ي��ق��ارن ب�ين البيئة ال�صفية يف م��دار���س
التعليم العام والبيئة ال�صفية املثالية الالزمة
لتطبيق مناهج الريا�ضيات اجلديدة وذلك من
حيث الإمكانات املادية الالزمة لتنفيذها وذلك
يف �ضوء ال��وح��دة الدرا�سية التي مت اختيارها
(حيث �أن العمل على خلق م�شكالت حقيقية
�أثناء التدريب ي�سهم ب�شكل فاعل يف جذب انتباه
املتدربني و�إك�سابهم ملهارات التفكري الإبداعي,
�إ�ضافة �إىل حتقيق �أهداف الربنامج التدريبي).
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عدد
�ساعات
الوحدة

�أبرز مو�ضوعات الوحدة

الوحدة

عنوان الوحدة

الأولى

واقع عمليتي تعليم وتعلم
الريا�ضيات في مدرا�س
التعليم العام بالمملكة

تعريفات مهمة (المناهج ـ الريا�ضيات مواد المنهج ـ البيئة
ال�صفية ـ طرق التدري�س ـ الو�سائل التعليمية).
البنية المعرفية للريا�ضيات.
واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات في مدرا�س التعليم العام
بالمملكة (البيئة المادية ـ الإمكانات الب�شرية ـ الأنظمة واللوائح
ذات العالقة ـ مخرجات التعليم العام في الريا�ضيات ـ .)...

الثانية

م�شروع تطوير مناهج
الريا�ضيات الجديدة

نبذة عن الم�شروع (فكرته ـ مبرراته ـ ر�سالته ـ ر�ؤيته ـ
منتجاته).
�شركة العبيكان للأبحاث والتطوير.
�سال�سل ماجروهيل ( )McGraw Hillللريا�ضيات.

الثالثة

مواد مناهج الريا�ضيات
الجديدة

مواد المنهج (الكتب الدرا�سية ـ كتب التمارين ـ �أدلة المعلمين ـ
الأقرا�ص المدمجة) بهدف تحديد الإمكانات الالزمة لتنفيذها
(يتم اختيار وحدة درا�سية لذلك) (.)1

الرابعة

البيئة ال�صفية في مدار�س
التعليم العام بالمملكة

مكونات البيئة ال�صفية في مدار�س التعليم العام.
وحدة مختارة من مناهج الريا�ضيات (نف�س الوحدة التي يتم
اختيارها في الوحدة ال�سابقة).
معوقات تطبيق الوحدة الدرا�سية المختارة في البيئة ال�صفية
بمدار�س التعليم العام بالمملكة.
البيئة ال�صفية المثالية لتطبيق مناهج الريا�ضيات الجديدة.

2

الخام�سة

نظريات تعليم وتعلم
()2
الريا�ضيات

روبرت جانييه (.)Gagne
جان بياجيه (.)Jean Piaget
جيروم برونر (.)Jerome Pruner
�أوزبل ).) Ausubel
زولتن دينز (( )Dienesللريا�ضيات فقط).
المنهج التكاملي (له عالقة ببع�ض نظريات التعلم والتعليم
ويركز فيه على الريا�ضيات الحياتية).

3

ال�ساد�سة

االتجاهات الحديثة في
التدري�س

حل الم�شكالت.
التعلم باالكت�شاف.
الطريقة اال�ستقرائية.
الطريقة اال�ستنتاجية.
التعلم التعاوني.

4

ال�سابعة

تكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليم.
الو�سائل التعليمية.

2
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عدد �ساعات
الوحدة

الوحدة

عنوان الوحدة

�أبرز مو�ضوعات الوحدة

الثامنة

ت�صنيف بلوم

ت�صنيفات الأهداف التربوية.
ت�صنيف بلوم للمجال المعرفي.
ت�صنيف بلوم المعدل.
و�صف م�ستويات بلوم للمجال المعرفي.

3

التا�سعة

الخبرات التدري�سية
الالزمة لمعلمي
()3
الريا�ضيات

الدرو�س النموذجية (�سيتم ت�صميم در�س نموذجي من قبل
كل متدرب من مناهج الريا�ضيات الجديدة وذلك في �ضوء
واقع عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات في مدار�س التعليم العام
بالمملكة ,وما تم اكت�سابه من خبرات في هذا البرنامج,
وذلك من حيث البيئة ال�صفية ومكوناتها ,وتكنولوجيا
التعليم ,ونظريات التعلم والتعليم ,واالتجاهات الحديثة في
التدري�س.)...,

5

التقويم ( تعريفه ـ �أنواعه ـ �أهميته ـ مجاالته ).
التقارير ( ماهيتها ـ طرق كتابتها ـ �آلية �إر�سالها).

1

واجبات وم�س�ؤوليات
معلم الريا�ضيات
العا�شرة
()4
الدينية والوطنية.
()5
الـم ـج ـمــوع ال ـكـلــي = � 28ساعة

مالحظات وتعليقات على الوحدات التدريبية
املختارة:
بالن�سبة للمالحظات املتعلقة ب��ال��وح��دات
ال�سابقة ف�إننا نود الإ�شارة �إىل ما يلي:

اجلديدة لل�صف ( )3-1للربنامج التدريبي الأول
الذي �سيتم ت�صميمه ,ووحدة تعليمية من مناهج
ال�صف ( )6-4للربنامج التدريبي الثاين ,ومن
ال�صف ( )9-7للربنامج التدريبي الثالث ,ومن
ال�صف ( )12-10للربنامج التدريبي الرابع.

 .1املالحظة املتعلقة بالوحدة الثالثة «:مواد
مناهج الريا�ضيات اجلديدة»

 .2امل��ل�اح����ظ����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����وح����دة
اخلام�سة:نظريات تعليم وتعلم الريا�ضيات

على اف�ترا���ض �أن الربنامج التدريبي الذي
�سي�صمم �سوف ي�ستهدف معلمي الريا�ضيات
لل�صف الأول االبتدائي ف�إنه �سيتم اختيار وحدة
درا�سية ب�شكل ق�صدي ووفق معايري وموا�صفات
معينة من منهج الريا�ضيات لهذا ال�صف.
�أم���ا فيما ل��و ك��ان امل��ط��ل��وب ت�صميم برامج
تدريبية لل�صفوف م��ن الأول االب��ت��دائ��ي وحتى
الثالث ثانوي على �سبيل املثال ف�إنه عند ذلك
ميكن ت�صميم ( )4برامج تدريبية ,وعند ذلك
ميكن اختيار وحدة تدريبية ب�شكل ق�صدي ووفق
معايري وموا�صفات معينة من مناهج الريا�ضيات
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

يتم الرتكيز يف ه��ذه ال��وح��دة على نظريات
التعلم والتعليم ذات العالقة الوثيقة مب��ا مت
التو�صل �إل��ي��ه يف امل��رح��ل��ة الأوىل ويف اخلطوة
الأوىل من املرحلة الثانية .مما يعني الرتكيز
على نظريات التعلم والتعليم التي �ست�سهم ب�شكل
فاعل وملمو�س يف حتقيق الأهداف املن�شودة من
ت�صميم الربامج التدريبية.
وعليه ف�سيتم الرتكيز يف هذه الوحدة التدريبية
وجلميع الربامج التدريبية املرتبطة بالريا�ضيات
على ما يلي:
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التعليم العام.

�أ .روبرت جانييه (:)Gagne

حيث يرى الباحث �أهمية الرتكيز على نظرية
�شروط التعلم فقط ,ملا لها من فائدة يف تعليم
وتعلم الريا�ضيات.

هـ .زولنت دينز (: )Dienes
ح��ي��ث ي���رى ال��ب��اح��ث �أه��م��ي��ة ال�ترك��ي��ز على
نظرية تعلم الريا�ضيات .وبحيث يكثف ذلك
يف الربناجمني التدريبيني املتعلقني بال�صفوف
( ,)6-1وذلك لطبيعة املرحلة العمرية يف هذه
ال�صفوف وكونهم يف مرحلة العمليات امللمو�سة
عند بياجيه ( ,)Piagetوبالتايل عدم قدرتهم
على التفكري التجريدي يف هذه املرحلة وانطالقهم
يف التفكري واكت�ساب املفاهيم واملهارات الريا�ضية
من الأ�شياء املادية وامللمو�سة.

ب .جان بياجيه (:)Jean Piaget

ح��ي��ث ي���رى ال��ب��اح��ث �أه��م��ي��ة ال�ترك��ي��ز على
نظرية النمو امل��ع��ريف .وبحيث يتم الرتكيز يف
كل برنامج تدريبي على النمو املعريف للأطفال
يف الفئة العمرية املن�سجمة مع عمر الأطفال يف
تلك ال�صفوف ,ففي الربنامج التدريبي املتعلق
بال�صفوف (1ـ )3يتم الرتكيز ب�شكل �أكرب على
مرحلة العمليات امللمو�سة (املح�سو�سة) ,وحتديد ًا
للأطفال يف �سن � 6إىل � 9سنوات تقريباً� .أما يف
املرحلة املتو�سطة واملتعلقة بال�صفوف ()9-7
�إ�ضافة �إىل املرحلة الثانوية واملتعلقة بال�صفوف
( )12-10فيتم الرتكيز ب�شكل �أكرب على مرحلة
العمليات املجردة.

 .3امل�لاح��ظ��ة املتعلقة ب��ال��وح��دة التا�سعة:
«اخل��ب��رات ال��ت��دري�����س��ي��ة ال�ل�ازم���ة ملعلمي
الريا�ضيات»

تعترب هذه الوحدة �أهم وحدة تدريبية على
الإط�لاق ,حيث �ستظهر الأن�شطة املت�ضمنة بها
مدى فاعلية الدورة وقدرتها على حتقيق �أهدافها.
و�سيتم الرتكيز يف الأن�شطة التي تت�ضمنها هذه
الوحدة على التطبيق الفعلي ملا مت اكت�سابه من
خربات يف الوحدات التدريبية ال�سابقة ,بحيث
�سيطلب من كل جمموعة تدريبية ت�صميم در�س
من��وذج��ي م��ن مناهج الريا�ضيات اجل��دي��دة يف
�ضوء واق��ع عمليتي تعليم وتعلم الريا�ضيات يف
مدار�س التعليم العام باململكة ,وما مت اكت�سابه
من خربات يف هذه الدورة مبا ي�سهم يف تدري�سهم
للمناهج الدرا�سية اجلديدة بكفاءة عالية.
و�إذا ما افرت�ضنا �أن عدد املتدربني الكلي يف
القاعة التدريبية يبلغ ( )30متدرب ًا مق�سمني
على ( )6جمموعات تدريبية بواقع ( )5متدربني
بكل جمموعة ,ف�إن عدد الدرو�س النموذجية التي
�ستنفذ �ستبلغ ( )6درو���س .و�سيتم اختيار هذه
�لا يف
ال��درو���س وف��ق �ضوابط ومعايري معينة �أم ً
�إظهار قدرات و�إمكانيات املتدربني يف تدري�سها
ب��ك��ف��اءة عالية يف امل��ي��دان .وم��ن ذل��ك اختيار
در�سني فقط من منهج كل �صف درا�سي ,فمث ًال

ج .منوذج جريوم برونر (:)Jerome Pruner

ح��ي��ث ي���رى ال��ب��اح��ث �أه��م��ي��ة ال�ترك��ي��ز على
النظرية البنائية ,وبحيث يتم الرتكيز حتديد ًا
على تطبيقات هذه النظرية ,وذلك فيما يتعلق
بطريقة تقدمي املعلومات اجلديدة وعالقة ذلك
باملتعلم ,وكذلك طرق تعليم الأفكار واملفاهيم
اجل��دي��دة املرتبطة بالريا�ضيات .كما �أن من
الأهمية مبكان الرتكيز كذلك على طريقة التعلم
باالكت�شاف ,ملا لها من �أهمية كبرية ,خ�صو�ص ًا
يف ظ��ل الرتكيز عليها وب�شكل كبري يف مناهج
ال��ري��ا���ض��ي��ات اجل��دي��دة� ,إ���ض��اف��ة �إىل �أهميتها
باعتبارها �أحد �أهم طرق التدري�س.
د .منوذج �أوزبل (: )Ausubel
حيث يرى الباحث �أهمية الرتكيز على نظرية
التعلم اللفظي ,وعلى من��وذج املنظم املتقدم
(امل��ن��ظ��م��ات امل��ت��ق��دم��ة) ,مل��ا ل��ذل��ك م��ن �أهمية
وبخا�صة لدى تالمذة ال�صفوف الدنيا� ,إ�ضافة
�إىل �أهميته كذلك لطلبة ال�صفوف العليا من
57

د .ها�شم بن �سعيد ال�شيخي

يف الربنامج التدريبي املخ�ص�ص لل�صف ()3-1
يتم اختيار در���س�ين م��ن مناهج ال�صف الأول,
ودر�سني من مناهج ال�صف الثاين ,ودر�سني من
مناهج ال�صف الثالث� .إ�ضافة �إىل معايري �أخرى
من �ضمنها اختالف طبيعة ال��درو���س املختارة
ومما تتطلبه من طرق تدري�س وو�سائل تعليمية
وغريها .وبحيث يخ�ص�ص لتلك الدرو�س وقت
ك��اف للعر�ض واملناق�شة والنقد من قبل �أف��راد
املجموعات الأخ���رى يف كل ما مت اكت�سابه من
خربات يف هذه الدورة (قابلية الدر�س للتنفيذ يف
مدار�س التعليم العام ـ منا�سبة الو�سائل التعليمية
امل�ستخدمة ـ توظيف نظريات التعلم والتعليم ـ
مدى منا�سبة طرق التدري�س ـ .)...
ونظر ًا لأهمية هذه الوحدة ف�سوف تخ�ص�ص
للأن�شطة التي تت�ضمنها درج���ات عالية (من
�ضمن ال��درج��ات املخ�ص�صة ل��ل��م��درب لتقومي
املتدربني) ,وكذلك درجات عالية لتقومي درجة
جن��اح الربنامج التدريبي يف حتقيق �أه��داف��ه,
و�إعطاء تغذية مرجتعة للم�س�ؤولني عن �إيجابيات
و�سلبيات الربنامج و�أب��رز نقاط القوة وال�ضعف
فيه للعمل على تطويرها ـ �إن دعت احلاجة �إىل
ذلك ,خ�صو�ص ًا و�أن هذه الأن�شطة متثل خال�صة
الربنامج التدريبي وحمك ًا حقيقي ًا حلجم الفائدة
الناجتة عنها .علم ًا ب���أن الدرجات املخ�ص�صة
لتقومي �أداء املتدربني يف هذه الأن�شطة يفرت�ض
�أن يرتتب عليها بع�ض احلوافز املهمة للمتدربني
املتميزين ,مبا ي�سهم يف انهماكهم يف ور�ش العمل
وحتقيق �أه��داف الربنامج� ,إ�ضافة �إىل حت�سني
اجتاهاتهم نحو تدري�س تلك املناهج.
مع مالحظة �أن من معايري تقومي املتدربني
منا�سبة طريقة ال�شرح مع واقع عمليتي التعليم
والتعلم يف مدار�س التعليم العام ,والقدرة على
توظيف اخل�ب�رات املكت�سبة يف ه��ذه ال���دورة يف
ت�صميم وتنفيذ الدر�س (البيئة ال�صفية ومكوناتها
ـ تكنولوجيا التعليم ـ نظريات التعلم والتعليم ـ
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

االجتاهات احلديثة يف التدري�س.)... ,
ويرى الباحث �أن من الأهمية مبكان ت�صوير
تلك الأن�شطة املتعلقة بت�صميم وتنفيذ الدرو�س
من قبل املتدربني بهدف اختيار جمموعة من
تلك الدرو�س املنفذة يف �إثراء املوقع الإلكرتوين
اخل��ا���ص مب��ن��اه��ج ال��ري��ا���ض��ي��ات اجل��دي��دة على
الإن�ترن��ت لال�ستفادة منها يف عملية التدريب
الإلكرتوين ,وهو ما �ستتم التو�صية به الحقاً.
 .4امل��ل�اح����ظ����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����وح����دة
ال��ع��ا���ش��رة«:واج��ب��ات وم�����س���ؤول��ي��ات معلم
الريا�ضيات الدينية والوطنية»

كنتيجة طبيعية حلداثة امل�شروع و�ضخامته
ف���إن هناك مالحظات مهمة قد ال يكون هناك
فئة �أكرث قدرة على معرفتها وت�شخي�صها من فئة
املعلمني ,وذلك لقربهم من الطالب واللت�صاقهم
الوثيق بتلك املناهج� ,إال �أنه وعلى الرغم من ذلك
رمبا جند �أن الكثري من املعلمني قد ينتهي دورهم
بانتقاد املناهج بني �أو�ساط زمالئهم فح�سب,
خ�صو�ص ًا و�أن هناك انطباع �سائد لدى فئة لي�ست
بالقليلة م��ن املعلمني ب���أن م�صري ملحوظاتهم
وانتقاداتهم يف الغالب �سلة املهمالت.
لذلك نرى �أن من الأهمية مبكان �إ�شعار املعلمني
بواجباتهم ومب�س�ؤولياتهم الدينية والوطنية جتاه
م�شروع بهذه ال�ضخامة وبهذه الأهمية ,ومن ثم
العمل على �إيجاد �آلية توا�صل مثلى بني املعلمني
والقائمني على املناهج اجل��دي��دة بهدف �إب��راز
نقاط ال�ضعف ون��ق��اط ال��ق��وة يف تلك املناهج,
واق�تراح طرق التدري�س الأكرث منا�سبة لتدري�س
بع�ض امل��و���ض��وع��ات الريا�ضية ,وك���ذا الو�سائل
التعليمية املقرتحة لذلك ,وكيفية التمهيد للدر�س,
وغري ذلك من �أمور ميكن �أن ت�سهم ب�شكل بارز يف
�إجناح امل�شروع وحتقيقه لأهدافه.
و�أخري ًا

فمن خالل املجموع الكلي ل�ساعات احلقيبة
التدريبية (� 28ساعة) ,ومن خالل املالحظات
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والتعليقات ال�سابقة� ,إ�ضافة �إىل ما مييل �إليه
الكثري م��ن املعلمني (م��ن حيث تعدد ال���دورات
التدريبية وال�����ش��ه��ادات ال��ت��ي ميكن احل�صول
�لا يف احل�صول على مرونة
عليها) ,وكذلك �أم ً
�أكرب يف تنفيذ الربنامج التدريبي وبالأخ�ص مع
العن�صر الن�سائي ,ف�إننا نرى �أن��ه قد يكون من
املنا�سب توزيع الثمان وع�شرون �ساعة �إىل دورتني
تدريبيتني يح�صل فيهما املتدرب على �شهادتني
تدريبيتني .وميكن �أن ت�سمى ال���دورة الأوىل :
«ال��دورة التمهيدية لتدري�س مناهج الريا�ضيات
اجل���دي���دة» (��� 8س��اع��ات) ,وال��ث��ان��ي��ة« :ال����دورة
املتقدمة لتدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة»
(� 20ساعة).
ويرى الباحث �أن تنفيذ دورتني لن يكون له �أي
�سلبيات على الإطالق ,بل �أن ذلك �سيحقق جميع
املزايا ال�سابقة ,و�سيحد من جانب ال�شعور بامللل
من قبل املتدربني ,و�سيقل�ص كثري ًا من حجم
االعتذار عن ح�ضور الدورات التدريبية الإلزامية
الناجت عن كثافة الربنامج (وه��ذا �أمر مالحظ
كثري ًا يف برامج التدريب �أثناء اخلدمة يف التعليم
العام) ,و�سي�سهم يف ح�ضور الربنامج التدريبي
ح�ضور ًا مقرون ًا بالفائدة من قبل �شريحة �أكرب
من املعلمني .ولعل الت�أكيد بعدم وجود �سلبيات
لذلك ناجت عن �إمكانية تقدمي كال الربناجمني يف
الوقت نف�سه وكما لو كانا برناجم ًا واحد ًا فقط.
اخل��ط��وة ال��ث��ال��ث��ة :حت��دي��د امل��ع��اي�ير ال�لازم��ة
لت�صميم الربنامج التدريبي
فيما يتعلق بت�صميم الربنامج التدريبي من
الناحية الفنية ومن حيث الإخراج ,فريى الباحث
�أن يتبع يف ذلك ذات الطريقة املتبعة يف ت�صميم
وتنظيم و�إخ���راج ال�برام��ج التدريبية املتبعة يف
م�شروع تنمية التميز والإبداع لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية� ,إ�ضافة �إىل
اتباع نف�س املعايري للحكم على ج��ودة الربامج
املعدة .وبحيث يتم حتديد ذلك بالتف�صيل قبل

ت�صميم الربامج التدريبية حتى ميكن االهتداء
بها من قبل م�صممي الربنامج.
وبعد ذلك يرى الباحث �أهمية القيام باملرحلة
الثالثة والتي يتم فيها حتكيم الربنامج كما يلي

املرحلة الثالثة  :حتكيم احلقائب التدريبية

ت��ت��ع��ل��ق ه����ذه امل��رح��ل��ة ب��ت��ح��ك��ي��م ال�برن��ام��ج
التدريبي .فبعد ت�صميم الربنامج التدريبي وفق
املوا�صفات واملعايري التي مت التو�صل �إليها يف
املرحلة ال�سابقة ,فمن الأهمية مبكان حتكيم هذا
الربنامج مبا ي�ضمن ـ بحول اهلل وتوفيقه ـ �إمكانية
تطبيقه ب��ن��ج��اح ,ومب��ا ي�ضمن وب��درج��ة كبرية
قدرتها على حتقيقها للأهداف املرجوة ,وذلك
وفق ا�ستمارات معدة خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض.
و�سوف يتم حتكيم احلقيبة من خالل ثالثة
جوانب رئي�سية ,وهي :
[ التحكيم من الناحية العلمية.
[ التحكيم من الناحية الفنية.
[ التدقيق اللغوي.
وبعد ذلك يتم التعديل يف �ضوء املالحظات
الواردة ,ومن ثم ,وبعد اعتمادها من قبل املحكمني
ي�صبح الربنامج التدريبي جاهز ًا للتنفيذ.
وبعد تنفيذه يعترب من الأهمية مبكان تقوميه
من قبل املتدربني وبع�ض املعنيني وتعديله يف �ضوء
ما يرد من مالحظات ,خ�صو�ص ًا و�أنه ميكن زيادة
فاعلية ال�برام��ج التدريبية عن طريق �إ�شراك
املتدربني يف تقوميها (الر�شيدي.)1()2004 ,
ال�س�ؤال ال�ساد�س :ما �أب��رز معوقات عمليتي
تعليم وتعلم مناهج الريا�ضيات اجلديدة ؟.
بعد �أن �أج��اب الباحث عن �أ�سئلة الدرا�سة
اخلم�سة ال�سابقة والتي خل�ص منها �إىل حتديد
�أب�����رز م��ك��ون��ات ال�برن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي امل��ق�ترح
والهادف �إىل تدريب املعلمني على تدري�س مناهج
الريا�ضيات اجل��دي��دة ب��ك��ف��اءة ,ف���إن م��ن املهم
حماولة التنب�ؤ مبعوقات النجاح يف تطبيق تلك
املناهج ,على �أمل مراعاتها �أثناء تنفيذ الربنامج
59

د .ها�شم بن �سعيد ال�شيخي

التدريبي حت��دي��داً ,وكذلك �أث��ن��اء تدري�س تلك
املناهج ,خ�صو�ص ًا يف ظل متيز م�شروع مناهج
الريا�ضيات اجلديدة و�ضخامته و�أهدافه املتميزة
املرجوة.
وحتى ميكن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ينبغي
حتليل نتائج اال�ستبانة امل�����ش��ار �إل��ي��ه��ا �سابقاً,
وحتديد ًا العبارات ال��واردة حتت املحور الثالث:
«معوقات النجاح يف تطبيق مناهج الريا�ضيات
اجل��دي��دة ب��ك��ف��اءة» ,وال��ت��ي يو�ضحها اجل���دول
رقم(:)5

معوقات بدرجة كبرية يف حالة ع��دم حتققها,
وع��ب��ارة واح���دة ميكن �أن متثل م��ع��وق�� ًا بدرجة
متو�سطة.
ومبناق�شة تلك العبارات (�أو املعوقات) جند
ما يلي:
�أن ع��دم توفري الدعم امل��ايل ال�لازم ,وعدم
�إيجاد �آلية منا�سبة ت�ضمن توفريه ب�شكل دوري
�سوف ميثل �أحد �أب��رز املعوقات �أم��ام النجاح يف
تطبيق مناهج الريا�ضيات اجلديدة ,ملا لذلك
من دور يف توفري الأدوات والو�سائل التعليمية

الرقم ح�سب اال�ستبانة

المتو�سط الح�سابي (من )5

االنحراف المعياري

العبارة

الترتيب

جدول رقم  : 5درجة حتقق كل عبارة من العبارات املتعلقة مبعوقات النجاح يف تطبيق مناهج الريا�ضيات
اجلديدة بكفاءة مرتبة تنازلي ًا ح�سب قيمة املتو�سط

درجة التحقق

المحور الثالث :معوقات تطبيق مناهج الريا�ضيات الجديدة بكفاءة
�ضرورة توفير الدعم المالي الم�ستمر باعتباره �أحد العوامل المهمة للنجاح
في تطبيق مناهج الريا�ضيات الجديدة بكفاءة (لدور ذلك في توفير الأدوات
والو�سائل التعليمية المتنوعة وبالأخ�ص المواد ال�ضرورية التي ت�ستخدم لمرة
واحدة فقط مثل ال�صحون والغراء والورق الملون والمواد الكرتونية والبال�ستيكية
...الخ).

4.61

0.61

1

كبيرة جد ًا

17

�ضرورة تفعيل الجانب الإعالمي باعتباره �أحد العوامل الالزمة للنجاح في
تطبيق مناهج الريا�ضيات الجديدة بكفاءة.

4.2

0.8

2

درجة كبيرة

15

يمكن اعتبار الأنظمة واللوائح (وبالأخ�ص نظام التقويم الم�ستمر و�إ�شكاالت
تطبيقه) �أحد المعوقات �أمام النجاح في تدري�س مناهج الريا�ضيات الجديدة.

4

1.15

3

درجة كبيرة

14

�إمكانية معاودة المعلمين لذات ممار�ساتهم ال�سابقة حتى بعد التحاقهم بدورات
تدريبية.

3.59

0.92

4

درجة كبيرة

13

�إمكانية م�ساهمة الم�ستوى العلمي المرتفع لمناهج الريا�ضيات الجديدة وما
يتطلبه ذلك من جهد ومهارات تدري�سية عالية في تكوين اتجاهات �سلبية من
المعلمين نحو تدري�سها.

3.4

1.18

5

درجة متو�سطة

16

من اجل��دول رقم ( )5جند �أن هناك عبارة
ميكن �أن متثل معوق ًا بدرجة كبرية جد ًا يف حالة
ع��دم حتققها ,و( )3ع��ب��ارات ميكن �أن متثل
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

املتنوعة وبالأخ�ص املواد ال�ضرورية التي ت�ستخدم
ملرة واحدة فقط ,مثل ال�صحون والغراء والورق
امللون وامل��واد الكرتونية والبال�ستيكية �...إل��خ,
60

حيث ح�صلت العبارة رقم (�( : )16ضرورة توفري
الدعم املايل امل�ستمر باعتباره �أحد العوامل املهمة
للنجاح يف تطبيق مناهج الريا�ضيات اجلديدة
بكفاءة) على درجة �أهمية كبرية جد ًا ومبتو�سط
بلغ ( 4.61م��ن  ,)5وبالتايل ف���إن النجاح يف
تطبيق تلك املناهج يعتمد ب�شكل كبري على مقدار
توفر الدعم املايل الالزم لت�أمني تلك املتطلبات.
ويف ذات ال�سياق يلحظ الباحث �أن اجلانب
امل��ايل يعترب عن�صر ًا رئي�س ًا للنجاح يف تطبيق
ت��ل��ك امل��ن��اه��ج ويف تطبيق ال�برام��ج التدريبية
املرتبطة بها ,حيث جند �أن هناك �شبه اتفاق بني
امل�ستجيبني على ذلك يدعمه ح�صول هذه العبارة
على درج��ة �أهمية كبرية ج��داً ,وبالتايل اعتبار
ذلك معوق ًا كبري ًا جد ًا يف حالة عدم حتققه .كما
جند �أنه وعند مناق�شة ال�س�ؤال الثاين الحظنا �أن
العبارة رقم ( )11واملتعلقة باحلوافز املادية والتي
ك��ان ن�صها�( :أهمية احلوافز املادية واملعنوية
باعتبارها من الأمور املهمة التي ميكن �أن جتذب
املعلمني نحو االل��ت��ح��اق ب��ال�برام��ج التدريبية)
قد ح�صلت على درج��ة حتقق كبرية ومبتو�سط
( 4.44م��ن  ,)5ورمب���ا ف�����س��رت ت��ل��ك ال��ع��ب��ارة
�سبب قلة �إق��ب��ال املعلمني على برامج التدريب
�أثناء اخلدمة ,و�ضعف الدافعية لاللتحاق بتلك
الربامج (العبارتني رق��م  9و ,)10الأم��ر الذي
ي�برز وب�شكل وا�ضح �أهمية توفري الدعم املايل
وا�ستمراريته لنجاح م�شروع مناهج الريا�ضيات
اجلديدة ككل ,خ�صو�ص ًا و�أن هذه املناهج تتطلب
توفري �أدوات وو�سائل تعليمية متنوعة� ,إ�ضافة
�إىل توفري مواد �ضرورية لال�ستخدام ملرة واحدة
فقط ,ال�سيما �إذا ما علمنا �أن الكثري من تلك
الو�سائل غري متوافرة بال�شكل املطلوب ,كما �أنها
تعد �أ�سا�سية لتحقيق �أهداف الكثري من الدرو�س.
ولعل تلك امللحوظات والت�سا�ؤالت ال�سابقة
والتي قد تطرح من قبل الكثريين قد متثل م�شكلة
حقيقة �أم���ام جن��اح امل�����ش��روع وجن���اح ال�برام��ج

التدريبية يف حتقيقها لأهدافها ,كما �أن ذلك
يربز �أهمية تدريب املعلمني على �إع��داد و�سائل
تعليمية مبتكرة وغري مكلفة �أثناء التدريب ,وهو
ما متت مراعاته يف الربنامج التدريبي املقرتح.
�أن ع��دم تفعيل اجل��ان��ب الإع�لام��ي بال�شكل
املنا�سب ومبا يخدم امل�شروع �سوف ميثل معوق ًا
�أم���ام ال��ن��ج��اح يف تطبيق مناهج الريا�ضيات
اجل��دي��دة ,حيث ح�صلت ال��ع��ب��ارة رق��م (:)17
(���ض��رورة تفعيل اجل��ان��ب الإع�لام��ي باعتباره
�أحد العوامل الالزمة للنجاح يف تطبيق مناهج
الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة) على درجة �أهمية
كبرية ومبتو�سط بلغ ( 4.2من  .)5ولعل ذلك
يربز �أهمية اتخاذ بع�ض الإج���راءات التي متت
الإ�شارة �إىل بع�ض منها �سابقاً ,وذلك من حيث:
العمل على حت�سني اجت��اه��ات املعلمني نحو
التدري�س (تقدمي الدعم امل��ايل امل�ستمر �أثناء
وبعد تنفيذ الربامج التدريبية – تقدمي احلوافز
املادية واملعنوية للمعلمني املتميزين– الرتكيز
على اجلانب التطبيقي يف الربامج التدريبية التي
تنفذ  -... -الخ).
�إع��داد موقع �إل��ك�تروين خا�ص بتلك املناهج
ع��ل��ى �شبكة االن�ترن��ت ي�����ش��رف عليه نخبة من
املخت�صني وم��ن املعلمني وامل�شرفني الرتبويني,
ويكون حلقة و�صل بني املعلمني وامل�سو�ؤلني ,وبني
املعلمني وزمالئهم من معلمني وم�شرفني ,وبحيث
ميثل املوقع حلقة للنقا�ش وتبادل اخل�برات بني
الرتبويني وامل�ستهدفني من املناهج ب�شكل عام.
التواجد الإعالمي املكثف يف و�سائل الإعالم
املقروءة وامل�سموعة واملرئية ,وت�شجيع املعلمني
وامل�شرفني املتميزين على التواجد الإع�لام��ي
فيها.
ولعل ما يربز �أهمية تفعيل اجلانب الإعالمي
كذلك التغيريات الكبرية التي نتجت بعد �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب (2001م) ,وما �أفرزته
من م�شكالت للكثري من ال��دول الإ�سالمية ويف
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مقدمتها اململكة العربية ال�سعودية ,وحماولة ربط
الإ�سالم بالإرهاب ,واعتبار املناهج الدرا�سية يف
بع�ض الدول الإ�سالمية عام ًال رئي�سي ًا يف تغذية
الإرهاب والتطرف ويف تخريج الإرهابيني ,الأمر
الذي حدا بالواليات املتحدة الأمريكية حتديد ًا �إىل
حماولة التدخل يف املناهج الدرا�سية يف العديد
من دول العامل الثالث �أم ًال يف تغيريها مبا يتفق
مع �أهدافها وتطلعاتها ,وبالأخ�ص مناهج اململكة
العربية ال�سعودية واليمن وفل�سطني و�سوريا.
ول��ع��ل ت��ل��ك االت��ه��ام��ات (وال���ت���ي �صاحبتها
تغيريات يف حمتوى بع�ض املناهج الدرا�سية يف
اململكة وبالأخ�ص يف املرحلة الثانوية منها),
وك�ثرة ت��داول مو�ضوع تغيري املناهج الدرا�سية,
وحماولة التغيري من قبل البع�ض حتى يف الثوابت
ال��ت��ي ق���ام عليها ال��دي��ن الإ���س�لام��ي احلنيف,
وكرثة ت��داول ذلك وبطرق و�أ�ساليب خمتلفة يف
ال�ساحات ال�سيا�سية على �شبكة الإنرتنت وعلى
�أعمدة ال�صحف ويف و�سائل الإع�لام املختلفة,
والتي يركز فيها يف الغالب على ال�ضغوط التي
متار�س بهدف تغيري املناهج ,وحماولة تغريب
املجتمع ال�سعودي ,ون�شر الثقافة والقيم الغربية,
�إ�ضافة �إىل اجلوالت التي قام بها بع�ض امل�س�ؤولني
الأمريكيني ومطالباتهم امل�ستمرة بذلك ,والتي
ك��ان��ت وال ت���زال متوا�صلة يف و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
الأجنبية املقروءة واملرئية .كل ذلك قد ولد الكثري
من ال�شعور بالغ�ضب واالحتقان من قبل الكثريين
جتاه مثل تلك املطالبات ,و�أدى �إىل وجود درجة
كبرية من احل�سا�سية جتاه ذلك يلم�سه كل متابع
ملا يطرح عرب و�سائل الإعالم املختلفة ,ال�سيما ما
يطرح منها يف مواقع االنرتنت ,والذي ي�صاحب
يف الغالب مب�شاركات وردود �أفعال كثرية ومتباينة
ومت�شنجة يف بع�ضها.
ويرى الباحث �أن من الأمور (�أو الت�سا�ؤالت)
التي قد ت�ؤخذ على املناهج اجل��دي��دة من قبل
البع�ض ,وميكن �أن ت�سلط عليها الأ�ضواء ما يلي:
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

مل�����اذا ن��ع��ل��م �أط��ف��ال��ن��ا الأ����ش���ه���ر امل��ي�لادي��ة
(ال�شم�سية) ,وبذات الأ�سمــاء الغربية (الأ�سماء
العربية كانون الثاين� ,شباط� ,آذار )... ,على
ح�ساب الأ�شهر الهجرية ؟! .ويعلم اجلميع ماذا
ميثل التاريخ الهجري للم�سلمني؟! ,وملاذا ال يتم
تدري�س الأ�شهر القمرية (حم��رم� ,صفر ,ربيع
الأول )... ,على الأقل جنب ًا �إىل جنب مع الأ�شهر
ال�شم�سية ؟.
مل��اذا يركز على املالب�س الغربية (البدلة,
ال���ك���اب ,ال��ق��م��ي�����ص ,اجل���اك���ت ,ال��ت��ي�����ش�يرت,
القبعة )...,على ح�ساب املالب�س املن�سجمة مع
ثقافتنا وتراثنا وع��ادات��ن��ا وتقاليدنا (ال��ث��وب,
الب�شت ,الطاقية ,العقال)؟ ,خ�صو�ص ًا و�أن ذلك
�سوف يزيد من قابلية الأهداف للتحقق النطالق
الأن�شطة من واقع الطفل ,و�أال ميكن القول ب�أن
حتقيق ذل���ك ل��ه دور ج��ي��د يف تعميق االن��ت��م��اء
واملواطنة ويف حتقيق �أه��داف اجتماعية ميكن
�أن تتكامل مع مناهج درا�سية �أخ��رى؟ (ال�سيما
و�أن حتقيق التكامل مع املباحث املعرفية الأخرى
يعد هدف ًا مرغوب ًا ومن�سجم ًا مع �أهداف املناهج
الدرا�سية اجلديدة) ,و�إال ميكن القول ب�أن الرتكيز
يف بع�ض مواد املنهج على املالب�س الغربية ميكن
�أن يتعار�ض ول��و بدرجة ما مع �سيا�سة التعليم
باململكة ؟!.
مل��اذا ال نهتم بتعميق النواحي الإميانية يف
مناهج الريا�ضيات اجل��دي��دة ؟ ,ومل���اذا يغيب
ذلك يف بع�ض الدرو�س مع �إمكانية حتقيقه دون
�أي جهد ي��ذك��ر� ,إ���ض��اف��ة �إىل �إمكانية حتقيقه
مباال يتعار�ض مع ال�سياق العام لتلك املنهاج ومع
�أهدافها وم�ضمونها.
حيث جن��د �أن امل�سائل اللفظية الريا�ضية
(ب�شكل عام) تعترب ذات �أهمية كبرية يف �إك�ساب
املعلومات واالجتاهات االيجابية والقيم النبيلة,
فلماذا ال يتم ت�ضمني املناهج الدرا�سية مل�سائل
لفظية تت�ضمن �آيات قر�آنية كرمية و�أحاديث نبوية
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�شريفه حتقق نف�س الأه���داف التعليمية وتعمق
النواحي الإميانية يف نفو�س الأطفال ,بالإ�ضافة
�إىل امل�سائل اللفظية التي ميكن �أن ت�سهم يف
حتقيق �أه���داف تربوية واجتماعية وميكن �أن
تتكامل مع مباحث معرفية �أخرى ,خ�صو�ص ًا و�أن
ذلك ين�سجم مع تفا�صيل امل�شروع والذي يت�ضمن
الرتجمة واملواءمة ,كما �أنه ين�سجم مع �سيا�سة
التعليم يف اململكة كما �أ�شري �سابقاً.
ولعل ما قد يزيد من حجم امل�شكلة �أن تلك
املناهج لي�ست مرتجمة عن �سنغافورة مثالً� ,أو عن
كوريا اجلنوبية �أو اليابان ,و�إمنا متت ترجمتها
عن مناهج �أمريكية ,ونعلم �أن الواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة تقبع يف م��راك��ز م��ت���أخ��رة ن�سبي ًا يف
الدرا�سات الدولية الأخرية يف العلوم والريا�ضيات
�إذا ما قورنت بالدول ال�سالفة الذكر.
�أن ه��ن��اك �أن��ظ��م��ة ول���وائ���ح مي��ك��ن �أن متثل
�أح��د املعوقات �أم��ام النجاح يف تدري�س مناهج
الريا�ضيات اجل��دي��دة ,حيث ح�صلت العبارة
رق��م (( )15ميكن اعتبار الأنظمــة واللوائح
ـ وبالأخ�ص نظام التقومي امل�ستمر و�إ�شكاالت
تطبيقه ـ �أحد املعوقات �أمام النجاح يف تدري�س
مناهج الريا�ضيات اجلديدة) على درجة �أهمية
كبرية ومبتو�سط بلغ ( 4من .)5
حيث جند �أن �آلية التقومي املتبعة حالي ًا �سوا ًء
�أكان ذلك يف ال�صفوف الدنيا (التقومي امل�ستمر)
�أو يف ال�صفوف العليا ,و�ضعف عملية تطبيق
�آلية التقومي امل�ستمر والتي �أ�شارت �إليه درا�سة
(ال��زه��راين� )24(,)2008 ,إ���ض��اف��ة �إىل �أنظمة
التقومي والنجاح املطبقة حالي ًا يف ال�صفوف
العليا والتي من �ضمنها جناح الطالب حتى يف
حالة ح�صوله على ن�سبة �أق��ل م��ن ( )%40يف
الريا�ضيات وفق �ضوابط معينة ,وعدم ا�شرتاط
احل�صول على ن�سبة دنيا يف االختبار النهائي.
حيث جن��د �أن ك��ل ذل��ك ق��د �أف���رز م��ا ق��د ي�سمى
جتاوز ًا النجاح الآيل �أو التلقائي ,ونعلم ما �أدى

�إليه ذلك من �ضعف يف م�ستوى املخرجات حتى
على م�ستوى طلبة ال�صفوف العليا� ,إ�ضافة �إىل
قلة االهتمام واجلدية بالدرا�سة .ونعلم �أن �ضعف
االهتمام بالدرا�سة وتدين م�ستوى اجلدية يعترب
من العوامل املهمة التي متثل معيقات حقيقية
�أمام حتقق الأهداف الرتبوية على وجه العموم.
�أن ه��ن��اك �إم��ك��ان��ي��ة مل��ع��اودة املعلمني ل��ذات
ممار�ساتهم ال�سابقة حتى بعد التحاقهم بدورات
تدريبية ,حيث ح�صلت ال��ع��ب��ارة رق��م (: )14
(�إمكانية م��ع��اودة املعلمني ل��ذات ممار�ساتهم
ال�سابقة حتى بعد التحاقهم ب��دورات تدريبية)
على درج��ة �أهمية كبرية ومبتو�سط بلغ (3.59
من .)5
ولعل ذلك يربز �أهمية املتابعة وتقدمي احلوافز
للمتميزين من املعلمني� ,إ�ضافة على الرتكيز
على اجلانب التطبيقي ب�شكل كبري �أثناء تنفيذ
الدورات التدريبية ,وهو ما مت الرتكيز عليه عند
ت�صميم الربنامج التدريبي املقرتح.
�أن هناك �إمكانية مل�ساهمة امل�ستوى العلمي
املرتفع ملناهج الريا�ضيات اجلديدة وما يتطلبه
ذلك من جهد ومهارات تدري�سية عالية يف تكوين
اجتاهات �سلبية من املعلمني نحو تدري�سها ,حيث
ح�صلت العبارة رقم (�( :)13إمكانية م�ساهمة
امل�ستوى العلمي امل��رت��ف��ع ملناهج الريا�ضيات
اجل��دي��دة وم��ا يتطلبه ذل��ك من جهد ومهارات
ت��دري�����س��ي��ة ع��ال��ي��ة يف ت��ك��وي��ن اجت���اه���ات �سلبية
من املعلمني نحو تدري�سها) على درج��ة �أهمية
متو�سطة ومبتو�سط بلغ ( 3.4من .)5
وب��ذل��ك ف���إن طبيعة املناهج اجل��دي��دة وما
تتطلبه من مهارات تدري�سية قد ال تتوافر لدى
فئة لي�ست بالقليلة من املعلمني� ,إ�ضافة �إىل ارتقاء
امل�ستوى العلمي للمناهج اجلديدة وما يتطلبه ذلك
من جهد كبري من قبل املعلمني والطالب و�أولياء
�أمورهم قد ميثل معوق ًا كذلك.
ولعل ما يدعم ذلك �أي�ض ًا عدة �أ�سباب منها
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�أن من الأمور امل�سلم بها �أن التعود على �أداء عمل
ما بنف�س الأ�سلوب وبذات الطريقة له ت�أثري كبري
على املمار�سات التي ميكن �أدا�ؤها على ذات العمل
م�ستقبالً ,وحتى بعد االلتحاق ب��دورات تدريبية
متخ�ص�صة .و�أن ذلك يعد من الأمور التي متثل
م�شكلة حقيقية �أم���ام اال�ستفادة م��ن ال���دورات
التدريبية التي تقدم للمتدربني �أثناء اخلدمة.
حيث ت�شري الأدبيات �إىل �صعوبة تغيري ما اعتاد
الإن�سان على �أدائه ,وب�أن امل�شكلة تزداد بازدياد
الفرتة الزمنية التي مور�س فيها ال�سلوك ال�سابق.
كما ت�شري الأدبيات كذلك �إىل عدم تطبيق الكثري
من املتدربني للخربات املكت�سبة من ال��دورات
التدريبية ,ورجوعهم �إىل ذات الطرق والأ�ساليب
التي كانت متار�س قبل االلتحاق بالدورة.
ولعل ذلك يعطي م�ؤ�شر ًا عن �إمكانية حدوث
معار�ضة للمناهج اجلديدة من الداخل ,وحتديد ًا
من ن�سبة رمبا ال تكون قليلة من املعلمني ,خ�صو�ص ًا
يف ظل املالحظات ال�سابقة والتي منها ارتفاع
امل�ستوى العلمي للمناهج اجل��دي��دة واختالفها
اجلذري عن املناهج القدمية ,وحاجتها �إىل جهد
�أك�بر ال�ستيعاب �أهدافها وم�ضامينه ,وحاجتها
�إىل الكثري من املتطلبات والو�سائل لتقدميها
بال�شكل امل�أمول� ,إ�ضافة �إىل احلاجة �إىل التدريب
على االجت��اه��ات احلديثة يف التدري�س ,وعلى
نظريات التعلم والتعليم ,وعلى كيفية توظيف
الو�سائل التعليمية يف التدري�س ,وكيفية التعامل
مع التكنولوجيا وو�سائل االت�صال احلديثة ؟.
ولعل تلك املتطلبات ت�سهم يف �إيجاد جو عام
من ال�سلبية وعدم الراحة من تلك املناهج ,وقد
ي�ؤدي �إىل وجود حالة من الإحباط �أو الفتور بني
املعلمني جتاه تدري�سها .ولعل كرثة االنتقادات التي
قد ت�صدر من املعلمني (خ�صو�ص ًا يف ظل االنفتاح
الهائل واحلرية الإعالمية) ,وورود الكثري منها
يف و�سائل الإعالم املختلفة وعلى �أعمدة ال�صحف
وداخل �أروقة الوزارة ميكن �أن يحجم من امل�شروع
جملة عجمان للدرا�سات والبحوث ،املجلد العا�شر ،العدد الأول

وميثل حجر عرثة �أمامه ,على الرغم من كل ما
�أنفق فيه من وقت وما بذل فيه من جهد ,خ�صو�ص ًا
يف ظل ممار�سة العمل ال�صحفي من قبل �شريحة
من املعلمني� ,إ�ضافة �إىل تفاعل الإعالميني عادة
مع كل ما يتعلق باملناهج الدرا�سية.
ويرى الباحث �أن تلك الأمور التي متت الإ�شارة
�إليها ميكن �أن متثل معوقات حقيقية �أمام النجاح
يف تنفيذ ال�برام��ج التدريبية وتنفيذ م�شروع
مناهج الريا�ضيات اجلديدة ككل ,و�أن من املهم
االلتفات �إليها واالهتمام بها من قبل م�صممي
احلقائب التدريبية ,وك��ذل��ك م��ن قبل منفذي
الدورات التدريبية والقائمني على امل�شروع بكافة
اخت�صا�صاتهم وم�س�ؤولياتهم ,ملا لها من دور
كبري يف معرفة متطلبات جناح امل�شروع ,وتهيئة
الظروف املنا�سبة لإجناحه وحتقيق �أهدافه.
كما يرى الباحث �أن تلك املعوقات متثل �أمر ًا
طبيعي ًا جد ًا يف م�شروع كبري كهذا يتعلق برتجمة
ومواءمة مناهج الريا�ضيات لل�صفوف من الأول
االبتدائي وحتى ال�صف الثالث ثانوي ,وميثل نقلة
نوعية يف مناهج الريا�ضيات يف اململكة العربية
ال�سعودية� ,إال �أن وجود تلك املعوقات وعدم اتخاذ
�إجراءات فاعلة للتغلب عليها قد يحد من جناح
امل�شروع ,خ�صو�ص ًا يف ظل �ضخامته وحداثته
وحاجته للتقومي� .إال �أن��ه وعلى الرغم من ذلك
ف�إن معرفة تلك املعوقات وحتديدها بدقة ميكن
�أن ي�سهم يف اقرتاح احللول والإجراءات املنا�سبة
للتعامل معها ,وم��ن ث��م تهيئة البيئة املالئمة
والظروف املواتية لإجن��اح امل�شروع مبا يت�ضمنه
من برامج تدريبية ميكن �أن تعد عام ًال رئي�سي ًا
من عوامل جناحه.
ما هي الطرق والإجراءات الالزمة للتغلب على
تلك املعوقات �أو احلد منها ؟

يف ظل الأهمية الكبرية للمعلمني واعتبارهم
امل��ح��ك احلقيقي لنجاح ال�برام��ج التدريبية,
�إ�ضافة �إىل القناعة بت�أثري الإع�لام ,ف�إن هناك
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ع��دد م��ن الإج����راءات التي ميكن �أن ت�سهم يف
ك�سب تلك الفئات على اختالفها وتنوعها ,من
معلمني ,و�أولياء �أمور ,و�إعالميني ,ومن ثم �إزالة
(�أو تقلي�ص) العوائق �أم��ام جناح تلك الربامج
التدريبية التي �سوف يتم ت�صميمها وتنفيذها,
وبالتايل امل�ساهمة يف جناح امل�شروع ككل .ومن
ذلك ما يلي:

ي�ستفيد منها املعلم يف ت�سجيل مالحظاته بها.
وم����ن خ��ل�ال ق����رب ال��ب��اح��ث م���ن امل��ع��ل��م�ين
والت�صاقه باملهنة لفرتة طويلة ومعاي�شته للواقع
يرى �أن �إلغاء دفاتر التح�ضري ملعلمي ومعلمات
ال��ري��ا���ض��ي��ات باململكة ���س��وف ي��ح��دث �أ���ص��دا ًء
وا�سع ًة وردود �أفعال �إيجابية وقوية جتاه املناهج
اجلديدة ,ال�سيما و�أن دفاتر التح�ضري متثل عبئ ًَا
�إ�ضافي ًا على املعلم .كما يرى الباحث �أهمية ذلك
�أي�ض ًا يف تكوين اجتاهات �إيجابية من املعلمني نحو
املناهج اجلديدة ,وبالتايل امل�ساهمة يف خلق بيئة
حمفزة وجو متفائل لتقبل تلك املناهج وامل�ساهمة
يف �إجناح امل�شروع.
 .2ت�ضمني املوقع اخلا�ص باملناهج الدرا�سية
اجلديدة على �شبكة االنرتنت لدرو�س منتقاة من
املناهج اجلديدة ,بحيث ت�سهم تلك الدرو�س يف
خلق �أ�صداء جيدة عن تلك املناهج.
ولعل الإ���س��راع يف ن�شر مثل ذلك على �شبكة
الإنرتنت ومن مناهج الريا�ضيات يف ال�صفوف
املختلفة� ,إ�ضافة �إىل و�ضع درو�س منتقاة تت�ضمن
�صور ًا جميلة ,وموا�ضيع هادفة ,ميكن �أن ي�سهم
يف خلق انطباع �إيجابي عن تلك املناهج بني �أفراد
املجتمع بكافة �شرائحه ,خ�صو�ص ًا و�أن لالنطباع
الأويل ت�أثري وا�ضح على الآراء ووجهات النظر
جتاه مو�ضوع ما.
 .3اختيار نخبة م��ن ال�ترب��وي�ين للإ�شراف
على امل��ن��ت��دي��ات اخل��ا���ص��ة باملناهج الدرا�سية
اجلديدة على �شبكة الإنرتنت ,مبا ميكن للمعلمني
وغريهم من التوا�صل مع بع�ضهم البع�ض ومع
ه�ؤالء امل�شرفني� .شريطة �أن يتم اختيارهم وفق
موا�صفات معينة منها ال��ذك��اء وال�صرب و�سعة
الأف��ق وال��ق��درة على �إدارة احل��وار وامت�صا�ص
احلما�س وال�ضغوط ال��ت��ي ق��د ت�صدر م��ن قبل
البع�ض يف م�شاركاتهم وردودهم.
�إ�شعار املعلمني ب�أن مالحظاتهم وتعليقاتهم
وم�شاركاتهم يف املنتديات اخلا�صة باملناهج

�أوالً :ت�لايف امللحوظات ال�سلبية يف الطبعات
اجلديدة

حيث ي��رى الباحث �أهمية التفكري يف تاليف
املالحظات ال�سابقة ,وكل ما قد ي�ؤدي �إىل رف�ض
املناهج اجلديدة يف الطبعات القادمة� ,إ�ضافة
�إىل اال�ستفادة من املالحظات التي قد تن�ش�أ �أثناء
تنفيذ الربامج التدريبية �أو �أثناء تنفيذ املناهج
الدرا�سية اجلديدة يف امليدان.
ثانياً :تفعيل اجلانب الإعالمي

حيث يرى الباحث �أن تفعيل اجلانب الإعالمي
ميكن �أن يعترب عام ًال م�ساعد ًا للنجاح ولتقبل
ال��ر�أي العام للم�شروع برمته .ويرى الباحث �أن
من الأمور التي ميكن توظيف الإعالم بها لتحقيق
�أهداف الربامج التدريبية و�أهداف امل�شروع ككل
ما يلي:
 .1التفكري يف الإع�لان عرب و�سائل الإع�لام
املقروءة عن �إلغاء دفاتر التح�ضري على معلمي
ومعلمات الريا�ضيات يف مدار�س التعليم العام
(وذل��ك بعد التن�سيق مع امل�س�ؤولني بالطبع).
ففي ظل متيز �أدلة املعلمني و�شمولها وتكاملها,
واحتوائها على خطة التدري�س ,وكذلك خطة
ت��دري�����س ب��دي��ل��ة ,و�أن�����ش��ط��ة مف�صلة ,وت��دري�����س�� ًا
م��وج��ه��اً ,وت��ق��ومي تكويني ,والأخ��ط��اء ال�شائعة
وكيفية معاجلتها ,فريى الباحث �أن �أدلة املعلمني
بو�ضعها احلايل ميكن �أن تغني املعلمني متام ًا عن
دفاتر التح�ضري ,بحيث يكتفي املعلم بهذه الأدلة
فقط دون احلاجة �إىل دفاتر التح�ضري ,خ�صو�ص ًا
و�أن هذه الأدل��ة تت�ضمن م�ساحة جيدة ميكن �أن
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اجلديدة �سوف تكون حمل عناية واهتمام من قبل
املخت�صني .فعلى �سبيل املثال نرى ب���أن انزعاج
املعلمني من بع�ض ما تت�ضمنه املناهج اجلديدة,
وا�ستقبال مالحظاتهم املتعلقة بذلك والرد عليها,
�سوف ي�سهم ب�شكل بارز يف ارتياحهم وامت�صا�ص
حما�سهم ,وبالتايل �إ�ضعاف احتمالية انتقادهم
عرب و�سائل وقنوات �أخ��رى ,خ�صو�ص ًا �إذا ما مت
قبول مقرتحاتهم ,ونتج عنها �إر���س��ال ن�شرات
ا�ستدراكية للمعلمني لتعديل بع�ض ما تت�ضمنه
تلك املناهج ,ك�أن تر�سل ن�شرات للمعلمني تتعلق
بتدري�س الأ�شهر القمرية (م��ا يتعلق بالتاريخ
الهجري) بد ًال من الأ�شهر ال�شم�سية (ما يتعلق
بالتاريخ امليالدي).

الإع�لان عن قبول الأفكار اجلديدة والإبداعية
يف عر�ض وتنفيذ الدرو�س ,ومنح جوائز مادية
ومعنوية على الأفكار الأكرث �إبداع ًا ومتيزاً .ونرى
�أن زي���ادة حجم الأع�����ض��اء وم�شاركاتهم �سوف
يتنا�سب عك�سي ًا مع حجم املعار�ضة لتلك املناهج,
وط��ردي�� ًا م��ع حتقق �أه���داف ال�برام��ج التدريبية
و�أهداف امل�شروع ككل.
كتابة التقارير و�إر�سالها عرب قنوات االت�صال
احلديثة� ,سوا ًء كانت تلك التقارير بني امل�س�ؤولني
ع��ن جت��ري��ب امل��ن��اه��ج وب�ي�ن م��ن��ف��ذي ال����دورات
التدريبية� ,أو غريهم من الأطراف املعنية.
خام�ساً :الأنظمة واللوائح

نظر ًا لآلية التقومي املتبعة حالي ًا والتي �أ�شري
�إليها �أعاله ,وما �أفرزته تلك الأنظمة واللوائح (�أو
ما �أفرزه �سوء تطبيقها) ,وذلك من حيث م�ساهمة
ذل��ك يف تقليل االهتمام واجلدية يف الدرا�سة.
و�إذا ما �سلمنا بحجم العالقة ين اال�ستفادة من
امل��ن��ه��اج اجل��دي��دة وب�ين اجل��دي��ة واالن��ه��م��اك يف
درا�ستها ,ف�إننا نرى �أن من املهم اقرتاح الأمور
التالية التي ميكن �أن ت�سهم يف خلق بيئة �أكرث
منا�سبة لدرا�سة املناهج اجلديدة واال�ستفادة
منها بال�شكل املرجو ,ولعل تلك املقرتحات ميكن
تلخي�صها يف الآتي:
التو�صية ب���أن تتوىل وزارة الرتبية والتعليم
م��راج��ع��ة الئ��ح��ة ال��ت��ق��ومي امل�����س��ت��م��ر ,و�إج�����راء
التعديالت عليها �إذا ما دعت احلاجة �إىل ذلك,
وتدريب املعلمني على تطبيقها بال�شكل ال�سليم.
التو�صية ب����أن ت��در���س ال����وزارة ف��ك��رة تغيري
معايري التقومي والنجاح يف الريا�ضيات والعلوم,
ورفع احلد الأدنى للنجاح �إىل ( )%50مث ًال بد ًال
من ( ,)% 40وا�شرتاط احل�صول على ماال يقل
�لا يف درج���ة االخ��ت��ب��ار النهائي
ع��ن ( )%25م��ث ً
يف املناهج اجلديدة� .أو �أي ق��رارات من �ش�أنها
امل�ساهمة يف تهيئة البيئة ال�صفية للتدري�س ,ورفع
م�ستوى اجلدية لدرا�سة املناهج اجلديدة ,حتى

ث��ال��ث��اً :ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل بني
الريا�ضيات والعلوم من جهة واللغة العربية
والرتبية الإ�سالمية من جهة �أخرى

فنظر ًا لوجود تكامل بني الريا�ضيات والعلوم
من جهة ,واللغة االجنليزية من جهة �أخ��رى يف
ال�سل�سلة الأ�صلية (كتعليم القراءة) ,فرنى �أهمية
العمل على حتقيق التكامل بني الريا�ضيات والعلوم
من جهة ,واللغة العربية والرتبية الإ�سالمية من
جهة �أخ���رى يف الطبعات القادمة م��ن املناهج
اجلديدة� ,إ�ضافة �إىل تدريب املعلمني على ذلك
�أث��ن��اء ال�برام��ج التدريبية ,ومل��ا ل��ذل��ك م��ن دور
كبري كذلك يف تخفيف حدة املعار�ضة للمناهج
اجلديدة وما قد ين�ش�أ من �ضغوط داخلية قد تعيق
جناح امل�شروع.
راب��ع��اً :تفعيل ط��رق وو�سائل االت�صاالت بني
الأطراف املختلفة

حيث نرى �أن من الأهمية مبكان عمل ما يلي:
تفعيل موقع املناهج اجلديدة على الإنرتنت,
وتفعيل املنتديات احلوارية التي يت�ضمنها املوقع
مبا ي�سهم يف حتقيق �أهداف امل�شروع ,ويتكامل ـ
يف الوقت نف�سه ـ مع �أه��داف الربامج التدريبية
ال��ت��ي �سيتم ت�صميمها وتنفيذها .وم��ن ذلك
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تتحقق الأهداف املرجوة منها ,خ�صو�ص ًا يف ظل
ارتقاء م�ستوى املادة العلمية ومتيزها يف املناهج,
وح��ج��م ال��ف��ائ��دة ال��ت��ي ���س��وف يجنيها املجتمع
وم�ؤ�س�ساته املختلفة من خريجي التعليم العام يف
امل�ستقبل بحول اهلل وتوفيقه.

احلا�سب الآيل (وورد ـ الإن�ترن��ت)� ,إ�ضافة �إىل
�أن من الأف�ضل �أن يكون قد نفذ دورات تدريبية
يف ال�سابق .كما يقرتح الباحث �أي�ض ًا تخ�صي�ص
ه��داي��ا عينية ت�ستخدم ك��ح��واف��ز لكل برنامج
تدريبي.
وي��رى الباحث �أن تخ�صي�ص ( )%5-3من
امليزانية الإجمالية للتدريب رمبا يفي بالغر�ض
وي�سهم يف جن���اح ال�برام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وجن��اح
امل�شروع ككل.
ولعل التكامل بني تلك العوامل ميكن �أن ي�سهم
يف �إيجاد البيئة الالزمة للنجاح.

�ساد�ساً :الدعم املادي

نظر ًا ملا تتطلبه املناهج اجلديدة من �أدوات
وو�سائل تعليمية متنوعة� ,إ�ضافة �إىل �ضرورة
توفري مواد تعليمية ت�ستخدم ملرة واح��دة فقط,
ف�إن من الأهمية مبكان تخ�صي�ص جزء ثابت من
ميزانية الوزارة �أو املق�صف املدر�سي على �سبيل
املثال لت�أمني تلك املتطلبات والو�سائل التعليمية
وبالأخ�ص ما ي�ستخدم منها مل��رة واح��دة فقط
�أو ما هو قابل لال�ستهالك ( ال�صحون ـ الغراء
ـ الال�صق ـ الورق امللون ـ املواد الكرتونية ـ املواد
البال�ستيكية ـ. )...

التو�صيات واملقرتحات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحث مبا
يلي:
�أوالً :بالن�سبة للمعنيني بت�صميم الربامج
التدريبية.
توظيف الإ�سرتاتيجية املقرتحة يف ت�صميم
برامج تدريبية للمعلمني واملعلمات.
ثانياً :بالن�سبة لوزارة الرتبية والتعليم.
 .1ت�صميم وتنفيذ الربنامج التدريبي املقرتح
وال����ذي ي��ه��دف �إىل ت��دري��ب معلمي ومعلمات
ال��ري��ا���ض��ي��ات يف اململكة ع��ل��ى ت��دري�����س مناهج
ال��ري��ا���ض��ي��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي طبقت يف ال��ع��ام
الدرا�سي 1431/1430هـ.
 .2ت��وف�ير ال��و���س��ائ��ل التعليمة والتجهيزات
التقنية ال�لازم��ة لتدري�س مناهج الريا�ضيات
اجلديدة.
� .3إيجاد �آلية منا�سبة ميكن من خاللها توفري
دعم مايل م�ستمر ميكن اال�ستفادة منه يف :
[ تقدمي احلوافز املادية للمعلمني لت�شجيعهم
ع��ل��ى االل��ت��ح��اق ب��ال�برام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة (ك����أن
يخ�ص�ص %5-3مث ًال م��ن امليزانية الإجمالية
للتدريب لتقدمي تلك احلوافز).
[ تقدمي مكاف�آت مادية للمعلمني املتميزين
يف تدري�س مناهج الريا�ضيات اجلديدة.

�سابعاً :تقدمي احلوافز للمتدربني

رمبا ال يختلف اثنان على ت�أثري انتباه املتدرب
وانهماكه يف الأن�شطة التدريبية على حتقيق
�أه�����داف ال�برن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ,وب��ذل��ك ميكن
القول ب�أن عدم انتباه املتدربني ملا يطرح وعدم
انهماكهم يف الأن�شطة التدريبية ويف ور�ش العمل
يعترب من العوامل املهمة التي تعيق اال�ستفادة
م��ن ال�برام��ج التدريبية وت�ضعف م��ن قدرتها
على حتقيق �أهدافها ,خ�صو�ص ًا و�أن طبيعة تلك
الربامج ت�ستلزم تكثيفها ورمبا تقدميها يف فرتة
زمنية مقدرة بـ ( 5ـ � )8ساعات يومياً� ,إ�ضافة �إىل
ما قد ي�صاحب ذلك من �شعور بامللل وال�ضجر من
تلك الدورات.
وحتى ميكن ت�لايف تلك ال�سلبيات و�ضمان
حتقيق درج��ة �أعلى من االنهماك يف الأن�شطة
فيقرتح الباحث �إيجاد معايري وموا�صفات خا�صة
يف امل��درب�ين الذين يتم اختيارهم لتنفيذ تلك
الربامج ,منها ح�سن املظهر والقدرة على جذب
االنتباه ,وو���ض��وح ال�����ص��وت,و�إج��ادة التعامل مع
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[ توفري الو�سائل التعليمية الالزمة لتنفيذ
املناهج اجلديدة وبالأخ�ص ما ي�ستخدم منها ملرة
واحدة.
 .4تفعيل اجلانب الإعالمي مبا يخدم �أهداف
امل�شروع .
 .5عمل موقع متكامل للم�شروع على �شبكة
االنرتنت ,وميكن �أن :
[ ميثل حلقة و�صل وتبادل للخربات بني كافة
املعنيني باملناهج.
[ يتم من خالله تفعيل التعليم الإلكرتوين
مبا يخدم امل�شروع ويحقق �أهدافه.
وعلى �أن يت�ضمن املوقع كذلك مقاطع فيديو
حت��ت��وي على درو����س من��وذج��ي��ة ن��ف��ذت م��ن قبل
املتدربني �أث��ن��اء التحاقهم بالربامج التدريبية
(حال ت�صميمها وتنفيذها).
 .6ا�ستبدال بع�ض من حمتوى كتب الريا�ضيات
و�أن�شطتها وم�سائلها اللفظية ب�أخرى حتقق نف�س
الأهداف الرتبوية لتلك املناهج وتكون �أكرث قرب ًا
واتفاق ًا مع الأهداف والغايات الرتبوية للمجتمع
ال�سعودي ,ومن ذلك العمل على حتقيق التكامل
بني الريا�ضيات من جهة واللغة العربية والرتبية
الإ�سالمية من جهة �أخرى.
� .7إجراء درا�سة تقوميية �شاملة لتلك املنهاج
بحيث يراعى فيها:
[ التباين بني التالمذة ال�سعوديون ونظرائهم
الأمريكيني من حيث ن�سبة امللتحقني بريا�ض
الأطفال ,وع��دد احل�ص�ص املخ�ص�صة لدرا�سة
الريا�ضيات يف ك��ل �صف درا���س��ي ,وع��دد �أي��ام
الدرا�سة يف العام الواحد ,وغريها من املتغريات
ذات العالقة .ومن ثم اتخاذ الإجراءات الالزمة
جتاه حذف �أو تقلي�ص عدد من الدرو�س الريا�ضية
(مع مراعاة م�صفوفتي املدى والتتابع يف ذلك),
�إ�ضافة �إىل درا�سة ت�أثري حذف �أو تقلي�ص بع�ض
الدرو�س (�إن وجد) على مدى اكت�ساب املهارات
الريا�ضية الالزمة.
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[ التباين بني املعلمني ال�سعوديون ونظرائهم
الأمريكيني من حيث مدى امتالكهم للمهارات
التدري�سية الالزمة لتقدمي تلك املناهج ,وعدد
ال�ساعات التدريبية لكل منهم يف العام الدرا�سي
ال��واح��د ,وط���رق ال��ت��دري�����س املتبعة ,والو�سائل
التعليمية التي يتم تفعيلها ,وع��دد احل�ص�ص
الأ�سبوعية لكل منهم.
[ التباين بني مكونات املدر�سة وجتهيزاتها
والبيئة ال�صفية على وجه اخل�صو�ص يف اململكة
عن مثيالتها يف الواليات املتحدة الأمريكية ,ومن
ذلك متو�سط عدد الطالب يف الف�صل الواحد,
والتجهيزات التقنية املتوافرة.
[ الأنظمة واللوائح ذات العالقة ,وبالأخ�ص
نظام التقومي امل�ستمر.
ويف ����ض���وء ت��ل��ك ال���درا����س���ة مي��ك��ن حت��دي��د
الإيجابيات وال�سلبيات يف تلك املناهج ,والتنب�ؤ
باملعوقات التي تواجه الطالب واملعلمني على حد
�سواء ,والعمل على تعديل وتطوير تلك املناهج يف
�ضوء نتائج الدرا�سة.
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 .24ال���زه���راين� ,سفر ب��ن ح�سن :العالقة
االرت��ب��اط��ي��ة ب�ين ال��ت��ق��ومي امل�ستمر واالخ��ت��ب��ار
التح�صيلي يف احلكم على م�ستوى التالميذ العلمي
يف الريا�ضيات ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة,
كلية الرتبية ,جامعة �أم القرى ,مكة املكرمة,
اململكة العربية ال�سعودية1429 ,هـ2008/م.

�أوالً :معلومات عامة

�أوالً :معلومات عامة :
( �آمل التكرم بو�ضع عالمة ( √) يف الفراغ
املنا�سب) :
 )1اال�سم (اختياري).........................................
 )2م�سمى الوظيفة (واملرحلة الدرا�سية
بالن�سبة للمعلمني)........................................................:
 )3امل�ؤهل الدرا�سي :بكالوريو�س
دكتوراه
ماج�ستري
(يحدد رجا ًء ) ..................
�أخرى
 )4التخ�ص�ص......................................... :
� )5سنوات اخلربة :
من 5 – 3
�أقل من 3
�أكرث من 10 – 5
�أكرث من 15 - 10
�أكرث من 20-15
�أكرث من 20
 )6العدد التقريبي للدورات التدريبية التي
�أمكن االلتحاق بها (�إن وجدت)...............................
 )7هل �سبق ل�سعادتكم التعامل مع مناهج
الريا�ضيات اجلديدة (تدريب – تدري�س – اطالع
(يرجى
ال
 ...ال��خ) ؟ ن��ع��مالتحديد رجاءً)..............................................................

ملحق رقم 1
�أداة الدرا�سة

�سعادة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
...................................................................................

 ...............................................................................حفظه اهلل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,وبعد,,,
يقوم الباحث ب�إعداد درا�سة بعنوان« :نحو
ا�سرتاتيجية متكاملة لت�صميم برامج تدريبية
ملعلمي الريا�ضيات يف اململكة العربية ال�سعودية».
ت��ه��دف ال��درا���س��ة �إىل �إع����داد ا�سرتاتيجية
ميكن من خاللها ت�صميم برامج تدريبية ملعلمي
الريا�ضيات يف اململكة العربية ال�سعودية� ,إ�ضافة
�إىل ت��وظ��ي��ف ت��ل��ك اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة يف ت�صميم
برنامج تدريبي يهدف بالدرجة الأوىل �إىل تدريب
معلمي الريا�ضيات باململكة على تدري�س مناهج
الريا�ضيات اجلديدة بكفاءة.
ون��ظ��ر ًا خل�برت��ك��م ال��ك��ب�يرة ب��اع��ت��ب��ارك��م من
الرتبويني امل�شهود لهم بالكفاءة والتميز فقد وقع
عليكم االختيار للتكرم بتعبئة فقرات اال�ستمارة
مبا ترونه منا�سباً ,وذلك بو�ضع �إ�شارة (√) على
درجة اال�ستجابة املنا�سبة (�أوافق ب�شدة – �أوافق
– ال �أدري – �أعار�ض – �أعار�ض ب�شدة) ,حيث
يعتمد النجاح يف الدرا�سة ب�شكل رئي�س على مدى
تعاونكم يف تعبئة فقراتها.
علم ًا ب�أن مرئياتكم �سوف تكون حمل عناية
واه��ت��م��ام ,ول��ن ت�ستخدم �إال لأغ��را���ض البحث
العلمي.
�شاكرين لكم �سلف ًا كرمي تعاونكم ,وتف�ضلوا
بقبول �أطيب حتياتي.
الباحث
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ثانياً :عبارات ا�ستمارة الدرا�سة
�أوافق ب�شدة

�أوافق

ال �أدري

�أعار�ض

م

الع ـ ـ ـ ــبارة

�أعار�ض ب�شدة

درجة اال�ستجابة

�إلى �أي مدى يوافق �سعادتكم على العبارات التالية:
المحور الأول :مدى �أهمية التدريب على تدري�س مناهج الريا�ضيات الجديدة

[

1

يفتقر المعلمون �إلى العديد من المهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س
مناهج الريا�ضيات الجديدة بكفاءة.

2

�صعوبة تدري�س مناهج الريا�ضيات الجديدة بكفاءة دون االلتحاق ب�أي
برنامج تدريبي.

3

ي�سهم التحاق معلمي الريا�ضيات بالبرامج التدريبية في تحقيق معايير
الجودة عند تدري�سهم لمناهج الريا�ضيات الجديدة.

4

يحتاج معلمو مناهج الريا�ضيات الجديدة �إلى االرتقاء بم�ستوياتهم العلمية
والمهنية بما ي�سهم في تدري�سهم لمناهج الريا�ضيات الجديدة بكفاءة.

المحور الثاني :ت�شخي�ص واقع تعليم وتعلم الريا�ضيات بالمملكة العربية ال�سعودية
5

قلة توافر الو�سائل التعليمية والتجهيزات التقنية الالزمة لتدري�س مناهج
الريا�ضيات الجديدة.

6

عدم منا�سبة الكثير من الف�صول الدرا�سية (من حيث التجهيزات ومن
حيث الكم) لتطبيق بع�ض طرق التدري�س الحديثة.

7

عدم منا�سبة الكثير من الف�صول الدرا�سية لتوظيف الو�سائل التعليمية
الحديثة (ك�أجهزة الحا�سوب و�أجهزة العر�ض الر�أ�سي وما يتعلق بتفعيل
التعليم الإلكتروني ب�شكل عام).

8

عدم مواكبة مناهج الريا�ضيات (القديمة) للتطور النوعي الذي طر�أ على
مناهج الريا�ضيات في دول العالم المتقدمة (�سنغافورة – كوريا الجنوبية
– اليابان .)... -

9

قلة �إقبال المعلمين على برامج التدريب �أثناء الخدمة.

� 10ضعف الدافعية لدى المعلمين لاللتحاق ببرامج التدريب �أثناء الخدمة.
�أهمية الحوافز (المادية والمعنوية) باعتبارها من الأمور المهمة التي
 11يمكن �أن تجذب المعلمين نحو االلتحاق بالبرامج التدريبية.
�ضعف م�ستوى الطالب في المملكة العربية ال�سعودية في الريا�ضيات
 12مقارنة بنظرائهم في الدول المتقدمة.
(*) يق�صد مبناهج الريا�ضيات اجلديدة :املناهج التي تولت �شركة العبيكان للأبحاث والتطوير عملية تنفيذها ,واملرتجمة عن �شركة ماجروهيل (McGraw-

 ,)Hillوالتي بد�أ تطبيقها لل�صفوف الأول االبتدائي والرابع االبتدائي والأول املتو�سط بداية من العام الدرا�سي 1431/1430هـ.
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م

درجة اال�ستجابة

الع ـ ـ ـ ــبارة

�أوافق
ب�شدة

�أوافق

ال �أدري

�أعار�ض

�أعار�ض
ب�شدة

المحور الثالث :معوقات النجاح في تطبيق مناهج الريا�ضيات الجديدة بكفاءة وتميز :
13

�إمكانية م�ساهمة الم�ستوى العلمي المرتفع لمناهج
الريا�ضيات الجديدة وما يتطلبه ذلك من جهد ومهارات
تدري�سية عالية في تكوين اتجاهات �سلبية من المعلمين
نحو تدري�سها.

14

�إمكانية معاودة المعلمين لذات ممار�ساتهم ال�سابقة
حتى بعد التحاقهم بدورات تدريبية.

15

يمكن اعتبار الأنظمة واللوائح (وبالأخ�ص نظام التقويم
الم�ستمر و�إ�شكاالت تطبيقه) �أحد المعوقات �أمام النجاح
في تدري�س مناهج الريا�ضيات الجديدة.

16

�ضرورة توفير الدعم المالي الم�ستمر باعتباره �أحد
العوامل المهمة للنجاح في تطبيق مناهج الريا�ضيات
الجديدة بكفاءة (لدور ذلك في توفير الأدوات والو�سائل
التعليمية المتنوعة وبالأخ�ص المواد ال�ضرورية التي
ت�ستخدم لمرة واحدة فقط مثل ال�صحون والغراء والورق
الملون والمواد الكرتونية والبال�ستيكية ...الخ).

17

�ضرورة تفعيل الجانب الإعالمي باعتباره �أحد العوامل
الالزمة للنجاح في تطبيق مناهج الريا�ضيات الجديدة
بكفاءة
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